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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Херсонський державний університет – провідний науково-освітній центр Півдня України, який 
у 2017 році святкує свій 100-літній ювілей. Це не просто значний відтинок часу, а ціла епоха для 
нашого університету. Це шлях наполегливої праці багатьох поколінь досвідчених, творчих, тала-
новитих фахівців. Це шлях утвердження власних принципів, пошуків, звершень, зростання та при-
множення здобутків.

Херсонський державний університет відомий своїми науковими школами, які розвиваються та 
виховують молодих науковців. За керівництва відомих учених у нашому навчальному закладі підго-
товлено не одне покоління висококваліфікованих фахівців. Серед них – народні й заслужені вчителі, 
артисти, народні депутати України, олімпійські чемпіони, чемпіони Європи та світу, видатні вче-
ні, письменники, журналісти, економісти, менеджери, юристи, державні й політичні діячі тощо. 

Університет є засновником багатьох журналів, 12 з яких – фахові наукові видання України. Фі-
лософія збірника наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
Юридичні науки» полягає в науковому осмисленні актуальних питань теорії та історії держави 
і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і 
підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-про-
цесуального права тощо.

Упевнений, що високий професіоналізм та самовіддана праця вчених Херсонського державного 
університету сприятимуть подальшому розвитку і примноженню освітнього й наукового потен-
ціалу нашої держави.

Щиросердно вітаю редакційний колектив, авторів і читачів «Наукового вісника Херсонського 
державного університету. Серія: Юридичні науки» з ювілейною датою. Хвала і шана талановитим 
і невтомним творцям цього видання!

З повагою,

Ректор Херсонського державного університету
Василь СТРАТОНОВ
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СЕКЦІЯ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

УДК 340.12

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ЗАКОНОДАВСТВА 
В ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Басараб О.Т., старший викладач
кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін 

Національна академія Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

Стаття присвячена дослідженню поняття та основних правил юридичної техніки законодавства в 
прикордонній сфері України. За результатами аналізу сформульовано поняття, визначені основні пра-
вила юридичної техніки законодавства в прикордонній сфері України.

Ключові слова: законодавство України, прикордонна сфера, юридична техніка, нормативно-право-
ві акти, правила юридичної техніки.

Статья посвящена исследованию понятия и основных правил юридической техники законодатель-
ства в пограничной сфере Украины. В результате анализа сформулировано понятие, определены основ-
ные правила юридической техники законодательства в пограничной сфере Украины.

Ключевые слова: законодательство Украины,  пограничная  сфера, юридическая техника,  норма-
тивно-правовые акты, правила юридической техники. 

Basarab O.T. THE СONCEPT AND THE MAIN RULES OF LEGAL TECHNIQUE OF LEGISLATION 
IN THE SPHERE OF BORDER PROTECTION OF UKRAINE 

The article deals with the сoncept and the main rules of legal technique of legislation in the sphere of border 
protection of Ukraine. As the result of analysis the сoncept and the main rules of legal technique of legislation 
in the sphere of border protection of Ukraine were formulated.

Key words: legislation of Ukraine, sphere of border protection, legal technique, legal acts, rules of legal 
technique.

Постановка проблеми. В умовах реаліза-
ції загальної концепції національної безпеки 
та протидії новим видам загроз на держав-
ному кордоні «метою розвитку Державної 
прикордонної служби України є забезпечення 
ефективної реалізації безпеки у сфері захи-
сту та охорони державного кордону України, 
а також охорона суверенних прав України в 
її виключній (морській) економічній зоні» [1].

Очевидно, що виконання, покладених на 
прикордонне відомство важливих держав-
них завдань неможливе без якісного норма-
тивно-правового закріплення, яке повинно 
забезпечуватись відповідним правовим ін-
струментарієм. Адже від рівня досконалості 
законодавства в прикордонній сфері України 
залежить у повній мірі ефективність право-
вого регулювання суспільних відносин у цій 
сфері. 

Ступінь розробленості проблеми. Ана-
ліз останніх наукових досліджень і публіка-
цій свідчить, що проблеми юридичної техніки 
законодавства в прикордонній сфері постійно 
привертають до себе увагу дослідників. Зокре-
ма, через призму власного предмету дослі-
дження цього питання торкалися такі вчені, 
як Зьолка В.Л., Ляшук Р.М., Богуцький П.П.,  
Царенко С.І., Серватюк Л.В., Кушнір І.П., 
Ганьба О.Б. та інші.

Однак висвітлення поняття та правил юри-
дичної техніки законодавства в прикордон-
ній сфері України залишається поза увагою 
дослідників. 

Мета статті – дослідити основні аспекти 
юридичної техніки законодавства в прикор-
донній сфері України. 

Виклад основного матеріалу. Законодав-
ство в прикордонній сфері України представ-
лене великою кількістю нормативно-правових 
актів, як законів, так і підзаконних актів, які 
повинні бути якісними не лише за змістом, але 
й за формою. Недосконалість правових актів 
часто призводить до неоднозначного розумін-
ня документу, вчинення помилок під час реалі-
зації права та спотворення волі законодавця. 
Саме юридична техніка покликана забезпечи-
ти юридичну досконалість нормативних доку-
ментів, їх погодженість та відповідність усім 
змістовним критеріям і формально-юридич-
ним вимогам. Оскільки саме вона, як справед-
ливо зазначає Ю.А. Ведєрніков, надає змогу 
забезпечити системність, структурну та зміс-
товну грамотність і єдність як актів правотвор-
чості та тлумачення норм права, так і актів 
правозастосування, націлених на індивідуа-
лізацію регулюючого впливу правових норм 
щодо конкретної життєвої ситуації та конкрет-
них суб’єктів [2, с. 395].
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В юридичній літературі існують різні під-
ходи щодо трактування поняття «юридична 
техніка». Зокрема, в юридичній енциклопе-
дії за редакцією Ю.С. Шемшученка зазна-
чається, що це є «система засобів, методів 
і прийомів, що використовуються в процесі 
юридичної діяльності, спрямованої на виро-
блення та реалізацію юридичних норм, з ме-
тою її раціоналізації та забезпечення ефек-
тивності правового регулювання суспільних 
відносин» [3, с. 478].

Великий юридичний словник за редакцією 
А.Я. Сухарєва, В.Д. Возькина та В.Є. Крут-
ських містить таке визначення юридичної тех-
ніки: «Сукупний зв’язок визначених прийомів, 
що застосовуються як при розробці змісту та 
структури правових приписів держави, так 
і при їх втіленні в життя» [4, с. 782]. Якщо 
проаналізувати підходи різних вчених до по-
няття юридичної техніки, то можна виокреми-
ти два підходи: у вузькому та широкому ро-
зумінні. 

У вузькому розумінні – це сукупність виро-
блених в юриспруденції засобів і правил зо-
внішнього виразу в текстах різних правових 
актів (нормотворчого, нормозастосовчого 
або інтерпретаційного характеру, актів сис-
тематизації законодавства) певного право-
вого змісту. При широкому підході поняттям 
юридичної техніки охоплюються всі методи, 
засоби і прийоми, завдяки яким забезпе-
чується створення писаних джерел права 
та їх точна реалізація в юридичній практиці  
[5, с. 300]. Заслуговує, на нашу думку, уваги та-
кож узагальнене визначення, запропоноване 
О.Ф. Скакун, яка під юридичною технікою 
розуміє систему засобів, правил, прийомів і 
способів створення компетентними органами 
найдоцільніших за формою і досконалих за 
структурою, змістом і викладом юридичних 
актів, а також процедур їх підготовки і при-
йняття [6, с. 691]. 

Більш повно дозволяє охарактеризувати 
це поняття детальний аналіз окремих ознак 
юридичної техніки [7, с.17]:

1) це сукупність юридичного інструмен-
тарію (правил та прийомів), який повинен 
застосовуватися в суворій послідовності; 

2) вона сприяє найбільш доцільному пере-
творенню інформації в правовий акт;

3) дозволяє ефективно здійснювати юри-
дичну роботу;

4) юридичний інструментарій залежить від 
рівня розвитку суспільства. 

З огляду на вищезазначене пропонуємо 
юридичну техніку законодавства в прикордон-
ній сфері розглядати як систему науково об-
ґрунтованих і практично перевірених правил, 
засобів, методів і прийомів, які використову-
ються в процесі створення нормативно-пра-
вових актів законодавства в прикордонній 
сфері. 

Варто зауважити, що юридичну техніку 
законодавства в прикордонній сфері не слід 
сприймати як виключно практичну діяльність 
із підготовки нормативних документів. На 
нашу думку, зміст цього поняття є дещо ши-
ршим, поєднуючи в собі як практичні, так і 
наукові засади формування нормативно-пра-
вових актів. Таким чином, змістом юридичної 

техніки законодавства з прикордонних пи-
тань є різноманітні за характером та формою 
правила здійснення юридичної діяльності.

Загальні правила юридичної техніки є 
досить складними за своєю природою і яв-
ляють собою встановлені вимоги до викори-
стання засобів і прийомів юридичної техніки 
з метою найбільш досконалої підготовки й 
упорядкування нормативно-правових актів 
держави. Вони можуть бути закріплені як у 
нормативно-правових актах, так і діяти на 
підставі звичаїв.

На сьогодні в нашій країні існує низка 
документів, що визначають загальні засади 
розробки нормативно-правових актів. Од-
нак незважаючи на те, що в наукових колах 
протягом останніх років активно обговорю-
ється питання про необхідність прийняття 
Закону «Про нормативно-правові акти», який 
би закріпив основні правила щодо структу-
ри та змісту нормативного акту, обов’язкові 
для всіх суб’єктів нормотворчості, єдиного 
системного документу досі немає. У контек-
сті зазначеного особливої актуальності набу-
вають наукові розробки вчених-юристів із цієї 
тематики.

В юридичній науці існують різні класифіка-
ції правил юридичної техніки. До прикладу, 
автори підручника з теорії держави і права 
за редакцією О.В. Зайчука виокремлюють 
три великі групи правил: правила викладення 
правових норм під час розробки нормативно-
го чи казуального акту; правила викладення 
змісту і структури під час складення право-
вого акту; правила зовнішнього оформлення 
нормативного акту [8, с. 645]. І.О. Биля-Са-
бадаш під час формування юридичних тек-
стів визначає такі правила: логічні; лексичні і 
стилістичні; графічні і математичні; структур-
ні; спеціально-юридичні; реквізитні [9, с. 43].  
У свою чергу, І.К. Сезонова, С.М. Глазько 
висувають такі вимоги до юридичної тех-
ніки: повнота врегулювання певної сфери 
суспільних відносин; логічний виклад мате-
ріалу, зв’язок нормативних розпоряджень 
між собою; неприпустимість декларатив-
ності; правильне використання юридичних 
конструкцій; недоцільність повторення по-
ложень, викладених у нормативно-правових 
актах вищого рівня; точність та визначеність 
юридичної форми документу; використання 
сталих, апробованих термінів і виразів, що 
мають широке застосування; максимальна 
економічність, ємність, компактність форму-
лювань; системність побудови документів: ці-
лісність, збалансованість, внутрішній зв’язок 
і збалансованість усіх частин, логічна послі-
довність викладу; уніфікація, однакова форма 
і структура юридичного документу, способів 
викладу правових норм [10]. Структуровану 
та всебічну класифікацію юридичних правил 
пропонують Т.В. Кашаніна [11, с. 127–145] та 
В.А. Томін [7, с. 21–28]. Вони виділяють шість 
взаємопов’язаних груп правил, які є важли-
вими для кожного галузевого законодавства: 
правила викладення змісту, правила логіки; 
структурні правила; мовні правила; формаль-
ні (реквізитні правила); процедурні правила. 

Отже, якщо в загальноправовому аспек-
ті проблемам юридичної техніки дослід-
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ники постійно приділяють увагу, то пи-
тання техніко-юридичного інструментарію 
законодавства в прикордонній сфері зали-
шаються маловивченими, що породжує при-
йняття недосконалих нормативно-правових 
актів, під час підготовки яких потрібно спи-
ратись не на інтуїцію та власний розсуд, а на 
єдині, науково обґрунтовані правила. Причо-
му більшість науковців переконані в тому, що 
прийоми та засоби формування галузевого 
законодавства повинні визначатися з ураху-
ванням предмету правого регулювання відпо-
відної галузі.

Взявши за основу позиції вчених щодо за-
гальної класифікації правил юридичної тех-
ніки, вважаємо за необхідне більш деталь-
но розглянути правила юридичної техніки 
законодавства в прикордонній сфері, врахо-
вуючи особливості предмету його правового 
регулювання.

Правила викладення змісту є важливими 
фундаментальними основами для формуван-
ня нормативного акту в прикордонній сфері. 
Вони включають у себе правила вибору на-
лежної форми нормативно-правового акту, 
окреслення предмету та сфери правового 
регулювання, а також з’ясування соціальної 
необхідності прийняття майбутнього доку-
менту.

Щодо форми нормативно норматив-
но-правових актів у прикордонній сфері, то 
найбільш важливі суспільні відносини з охо-
рони та захисту державного кордону врегу-
льовуються законами, прийнятими вищим 
законодавчим органом влади: «Про держав-
ний кордон України» від 04.11.1991, «Про 
виключну (морську) економічну зону України» 
від 16.05.1995, «Про Державну прикордонну 
службу України» від 03.04.2003, «Про основи 
національної безпеки України» від 19.06.2003, 
«Про прикордонний контроль» від 05.11.2009 
та інші.

Конкретизація законодавчих приписів 
знаходить своє відображення в підзаконних 
актах, які видаються уповноваженими дер-
жавними органами в межах наданих їм ком-
петенції, причому жодний підзаконний акт 
повинен не тільки не суперечити нормам 
закону, але й акту вищої юридичної сили, 
що в результаті забезпечує повне та всеохо-
плююче упорядкування за допомогою право-
вих засобів такого соціального простору, як 
прикордонна сфера, де кожний нормативний 
акт органічно вливається в загальну концеп-
цію правового регулювання. До підзаконних 
нормативно-правових актів, які врегульову-
ють суспільні відносини з охорони та захисту 
державного кордону України, можна віднести 
акти Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства внутрішніх справ та Ад-
міністрації Державної прикордонної служби 
України, начальників регіональних управлінь, 
органів охорони державного кордону, а також 
інших органів, уповноважених на виконання 
завдань у прикордонній сфері. 

Дотримання правил впорядкування 
однорідних суспільних відносин та повно-
ти правового регулювання в цій сфері, на 
нашу думку, дозволять ліквідувати прогали-
ни законодавства в прикордонній сфері та 

сприятимуть його розвитку як окремої галузі.
Для юридичної техніки правила логіки є не 

тільки бажаними, але й необхідними. Юри-
дичні та спеціальні терміни законодавства в 
прикордонній сфері повинні відповідати за-
гальноприйнятим правилам логіки, вичерп-
но і однозначно описувати предмет право-
вого регулювання і однаково сприйматись 
суб’єктами права. Як відомо, кожний термін 
у тексті нормативно-правового акту виконує 
функцію, спрямовану на більш точне вира-
ження відповідного поняття. Чітке письмове 
закріплення основної термінології в текстах 
нормативно-правових актів сприяє високій 
якості та стабільності існування всієї системи 
законодавства. Про необхідність удоскона-
лення понятійного апарату та термінологіч-
них конструкцій у прикордонній сфері нами 
вже було згадано вище. У зв’язку із цим іс-
нує необхідність проведення комплексного 
дослідження нормативно-правової бази з 
прикордонних питань із метою формулю-
вання загальних засад формування сучас-
ної термінологічної системи законодавства 
в прикордонній сфері шляхом ефективного 
застосування правил юридичної техніки. 

Не менш важливими правилами юридичної 
техніки, за допомогою яких забезпечується 
логіка права, є правила узгодженості право-
вих документів або їх окремих частин та від-
сутність протиріч між нормативними актами. 
Часті зміни в обстановці на державному спо-
нукають нормотворців до більш оперативної 
регламентації сучасних суспільних відносин 
у прикордонній сфері. Ігнорування вищеза-
значених правил в умовах інтенсивної нор-
мотворчої діяльності, поряд із позитивними, 
очікуваними, результатами, може призвести 
до протиріч між нормативно-правовими ак-
тами системи законодавства в прикордонній 
сфері, що є неприпустимим. Крім того, послі-
довність та логічність думки правового доку-
менту, його переконливий зміст сприятиме 
кращому з’ясуванню його тексту та ефектив-
ному застосуванню.

Побудова будь-якого нормативно-право-
вого акту в прикордонній сфері повинна під-
порядковуватись загальновизначеним у праві 
канонам. Це необхідно, в першу чергу, для 
того, щоб забезпечити повний виклад необ-
хідної для правового документу інформації, а 
також ефективне засвоєння правової інфор-
мації тими, кому вона адресована. У випад-
ку, коли нормативний матеріал в акті не сис-
тематизований належним чином, з’ясування 
його тексту та подальше застосування його 
правових норм може викликати проблеми 
на державному кордоні, що є вкрай небажа-
ним. Відповідно до структурних правил нор-
мативно-правовий акт у прикордонній сфері 
повинен у себе включати принаймі три части-
ни: вступну, основну та заключну. Також, за 
необхідності, він може містити додатки, поси-
лання, зноски, примітки.

Основною метою нормативно-правових 
актів у прикордонній сфері є врегулюван-
ня суспільних відносин у прикордонній сфе-
рі. Тому їх зміст у першу чергу передбачає 
визначену поведінку, а мова такого пра-
вового документу є мовою державної вла-
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ди: власною та офіційною. Враховуючи за-
значене, основними мовними правилами 
законодавства в прикордонній сфері є:

1) ясність – простота, зрозумілість право-
вого документу. Він повинен бути складений 
таким чином, щоб його зміст був зрозумілий 
всім особам, на яких він поширюється. Нор-
мативно-правові акти в прикордонній сфері 
реалізуються не тільки правоохоронцями, які 
мають певні юридичні та спеціальні знання, 
але й широким колом осіб, які щодня пе-
ретинають державний кордон, тому ясність 
викладення змісту в нормативних документах 
є доволі важливою; 

2) висока точність правового документу. 
Зважаючи на те, що законодавство в прикор-
донній сфері врегульовує широке коло важ-
ливих суспільних відносин, пов’язаних із до-
говірно-правовим оформленням державного 
кордону, а також провадженням діяльності 
щодо забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері захисту державного кордо-
ну та охорони суверенних прав України в її 
виключній (морській) економічній зоні як на 
міждержавному, так і на внутрішньодержав-
ному рівні, ціна неточностей у тексті нор-
мативно-правових актів може стати занадто 
високою та потягнути за собою низку нега-
тивних наслідків; 

3) доступність нормативного акту. Текст 
нормативно-правових актів у прикордонній 
сфері повинен бути доступним для всього 
персоналу, який виконує свої обов’язки в цій 
сфері. Це правило передбачає використан-
ня зрозумілих термінів та фраз, відмову від 
складних мовних конструкцій, бюрократичних 
штампів та виразів, недопущення зловживан-
ня іншомовними словами;

4) стислість правового документу. За 
допомогою цього мовного правила, яке ще 
називають компактністю, чи лаконічністю, ви-
будовується оптимальний обсяг нормативно-
го акту в прикордонній сфері, так, щоби він 
був не занадто великий за обсягом і разом із 
тим містив усю необхідну інформацію для ке-
рування. Правила стислості документу сприя-
ють уникненню багатослів’я, скороченню 
невиправданих повторювань окремих фраз 
та висловів, що дозволяє краще сконцентру-
ватись на предметі правового регулювання, 
«не забиваючи» зміст правового акту об’єм-
ною інформацією;

5) офіційність стилю правових актів із 
прикордонних питань включає в себе, в пер-
шу чергу, чіткість, стриманість, нейтраль-
ність, неупередженість документу, відсутність 
емоційного забарвлення та пафосної декла-
ративності. 

Висновки. Ідентифікація будь-якого нор-
мативно-правового акту законодавства в 
прикордонній сфері як офіційного документу 
нормотворчості, що містить у собі норми пра-
ва та є обов’язковим для виконання, здійс-
нюється за допомогою його реквізитів, тому 
формальні (реквізитні) правила не можуть 
бути невраховані. 

Підготовка та прийняття правових доку-
ментів, що врегульовують суспільні відносини 
в прикордонній сфері, здійснюється в суворій 
відповідності до встановлених процедурних 
правил, що відповідають кожному виду нор-
мативного акту. Загальними процедурними 
правилами законодавства з прикордонних 
питань є законність процедури, раціональ-
ність, плановість, облік та узгодженість інте-
ресів адресатів нормативно-правового акту, 
логічна послідовність виконання дій процеду-
ри, застосування санкцій за порушення про-
цедури та інше. 

Таким чином, юридична техніка є осо-
бливою правовою категорією, яка відіграє 
важливу роль в удосконаленні системи 
законодавства в прикордонній сфері. Одним 
із найактуальніших питань в умовах якісного 
перетворення нормативно-правових актів із 
прикордонних питань є правила юридичної 
техніки, правильне використання яких сприя-
тиме забезпеченню єдності форми і змісту 
законодавства в прикордонній сфері. 

Перспективи подальших розвідок у дано-
му напрямку будуть спрямовані на подальше 
дослідження законодавства в прикордонній 
сфері.
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У статті обґрунтовуються теоретико-методологічні підходи для вивчення узгодженої діяльності у 
праві. Відстоюється авторська думка про те, що дослідження узгодженої взаємодії необхідно здійсню-
вати із врахуванням психічних та соціальних характеристик осіб-учасників взаємодії. 
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В статье обосновывается теоретико-методологические подходы к изучению согласованной деятель-
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Постановка проблеми. Соціальне спіл-
кування є продуктом розвитку людини як 
біологічної істоти. У процесі свого розвит-
ку людська істота пройшла довгий шлях від 
людини-тварини до людини – Homo sapiens. 
При цьому виникнення людини розумної тіс-
но пов’язане з певними процесами, що мали 
соціальну природу, головними серед яких 
були колективні дії направлені на добування 
їжі та власний захист. Як свідчить історич-
на наука, саме колективні дії у своїй основі 
стали тим каталізатором, у результаті яких 
виникли зародки цивілізації, що надалі, роз-
винувшись, виконали роль соціокультурної 
платформи сучасних цивілізацій. Аналіз су-
часного стану розвитку нашого світу впев-
нено доводить, що здійснення колектив-
них дій не тільки не втратили своєї ролі, а 
й продовжують відігравати провідну роль у 
побудові сучасної моделі світового співто-
вариства. У цьому аспекті ми стверджуємо, 
що узгоджені колективні дії є каталізатором 
розвитку сучасного суспільства.

Ступінь розробленості проблеми. Ра-
зом з тим, дослідження питань, пов’язаних зі 
з’ясуванням суті, змісту та природи узгодже-
них колективних дій на сучасному етапі роз-
витку вітчизняної юридичної науки практично 
не здійснювалось. Окремі аспекти висвітлю-
вались у роботах таких учених: О.О. Бандура, 
К.К. Жоль, А.П. Заєць, Ж. Карбоньє, М.І. Ко-
зюбра, М.П. Орзих, Ю.М. Оборотов, Н.В. Ра-

зуваєв, В.М. Сирих, Л.А. Харитонов, І.Л. Чес-
нов та інших.

Отже, метою нашої розвідки є встанов-
лення теоретико-методологічних засад дослі-
дження природи узгоджених дій [8]. Відпо-
відно до зазначеної мети, завданням статті 
є дослідження соціальних та психологічних 
якостей людини як носія правових здатно-
стей.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження колективних дій, з нашої точки зору, 
варто розпочати зі з’ясування джерел їх 
виникнення. Як уявляється, основним і єди-
ним джерелом виникнення колективних дій 
є природа людини як соціальної істоти. Сьо-
годні соціологія впевнено довела, що людина 
поза соціумом існувати довгий час не може. 
Хоча історія і знає випадки, коли окремі пред-
ставники людського роду свідомо усамітню-
вались і досить довго існували, не можна 
стверджувати, що людина може існувати поза 
соціумом, оскільки історія свідчить, що біль-
шість свідомих відлюдників через певний час 
все ж таки повертались у суспільство. Вра-
ховуючи це, ми з повним правом можемо го-
ворити про те, що людина – Homo sapiens – 
природно існує та інтенсивно розвивається 
тільки у колективі собі подібних.

Разом з тим, існування будь-якої спільно-
ти передбачає необхідність узгодження дій її 
членів, що пов’язано з її функціонуванням та 
безпекою. Узгоджені дії, маючи своєю метою 
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розвиток соціальної спільноти та її безпеку, 
у своїй основі мають два основних напрям-
ки впливу. Першим напрямком є заохочення 
членів до певної поведінки та другим – пока-
рання за небажану поведінку. Тобто спільно-
та функціонує шляхом встановлення контро-
лю за діяльністю її членів та заохочує корисну 
поведінку і карає шкідливу. Це дає нам під-
стави говорити про те, що основним напрям-
ком контролю з боку спільноти є поведінка 
її членів. Контролюючи дії членів спільноти, 
зазвичай застосовуються правила, що ділять 
людську поведінку на три категорії: 1) добра 
поведінка, що має бути заохочена; 2) погана 
поведінка, що має бути покарана; 3) звичай-
на поведінка, що не вимагає реакції. 

Описана модель існування спільноти зма-
льовує основні параметри її функціонування 
і є характерною практично для всього сучас-
ного світу, що дає нам можливість говорити 
про провідну роль узгоджених дій у розвитку 
сучасного суспільства. Також це свідчить, що 
саме людина як соціальна істота є джерелом 
узгоджених дій та їх реалізації. У цьому ас-
пекті звернемо увагу на можливості та здіб-
ності людини до узгоджених дій.

В аспекті нашої розвідки, розкриваючи 
здібності та можливості людини до узгодже-
них дій, через призму вище зазначених на-
прямків їх впливу, варто звернути увагу на 
тих контролерів, які є джерелами можливої 
узгодженої поведінки. Як уявляється, роз-
криття їх суті виявить ті методологічні аспек-
ти, які варто враховувати при дослідженні 
узгоджених дій.

Аналіз практики соціальної взаємодії лю-
дей дає можливість виділити таких контро-
лерів як: сама людина, контрагент людини, 
треті особи, прямо не пов’язані з людиною. 
Людина як соціальна істота може вводити 
певні правила поведінки сама для себе і вико-
нувати їх. У такому випадку вона стає контр-
олером встановлених соціальних правил і 
є первинним контролером. Соціалізація та 
підкорення правилам поведінки досягається 
через сукупність здатностей, які є вроджени-
ми, природними для людини та мають різно-
направлений характер. Мається на увазі, що 
особа має бути здатна усвідомлювати своє Я, 
а також здатна усвідомлювати та співвідноси-
ти себе з Іншим. 

Враховуючи предмет нашої розвідки та 
використовуючи знання загальної психології, 
на даному етапі нашого дослідження, необ-
хідно розставити акценти щодо розуміння 
понять психологічної науки та ракурс їх вико-
ристання (співвідношення) із правовими по-
няттями та категоріями у дослідженні соці-
альної взаємодії.

Аналіз наукової літератури з психоло-
гії свідчить про те, що діяльність людини є: 
а) несвідомою (рефлекси, активність, що 
закладена при народженні та здійснюються 
рефлекторно); б) свідомою (психічна діяль-
ність, що здійснюється відповідно до волі та 
бажань і під контролем особи); в) підсвідо-
мою (психічні процеси, що були усвідомлені 
особою та згодом доведені до автоматизму 
чи переведені з оперативної пам’яті у довго-
тривалу) [1, 5, 6, 7, 9].

Перший вид активності (діянь) є базовою 
для розвитку фізичної (фізіологічної), психіч-
ної та соціальної діяльності. Оскільки цей вид 
діяльності є загальним для всіх живих істот та 
вродженим, його не можна врегульовувати. 
Його можна тільки враховувати у разі необ-
хідності створювати середовище для життє-
діяльності (або припинення життєдіяльнос-
ті – смертна кара), встановлювати правила 
недоторканності тіла (захист від застосуван-
ня тортур).

Натомість психічні процеси самоідентифі-
кації, самореалізації, самоконтролю, у тому 
числі і самопримусу, є свідомими актами 
особи. Це дає нам можливість говорити про 
те, що регулювання та контроль своєї пове-
дінки взагалі, а особливо в актах взаємодії 
особа здатна здійснювати тільки свідомо, ба-
зуючись на первинних інстинктах, рефлексах, 
відчуттях тощо, та відповідно нести відпові-
дальність за свої вчинки.

Також варто звернути увагу на те, що здат-
ність усвідомлювати є природною здатністю 
психіки середньостатистичної та душевно 
здорової людини. При цьому здатність усві-
домлення складається із різних видів здатно-
стей, направлених як на зовнішній світ, так 
і на себе. Здатності усвідомлювати зовніш-
ній світ, навколишнє середовище, інших осіб 
і соціум взагалі, усвідомлювати можливість 
діяти та взаємодіяти у соціумі можуть бути 
реалізовані тільки після усвідомлення себе, 
свого Я та віднайдення місця та усвідомлення 
своїх можливостей щодо себе та щодо Інших. 

Разом з тим, варто наголосити на тому, 
що опис, характеристику, можливості та 
необхідність для соціуму здійснення впливу 
та корегування здатностей сприймати та вза-
ємодіяти із суспільством, державою іншими 
суб’єктами, вибудовувати із ними відноси-
ни досить активно вивчає сучасна юриспру-
денція. Більш того, у чинному законодавстві 
навіть існують намагання нормативного ре-
гулювання цих здатностей (дієздатність, 
види дієздатності, позбавлення дієздатності, 
наслідки невиконання зобов’язань, відпові-
дальність тощо). 

Проте більшість наукових досліджень, в 
основу яких покладений позитивізм, не вра-
ховують того, що начебто є врегульовані та 
унормовані у нормі законодавства прояви 
здатностей. Насправді вони є внутрішніми 
здатностями, які, як підземні води, можуть 
у будь-який момент вирватись на поверх-
ню і знести всі побудовані та чітко вибуду-
вані сильні та сталі, на вигляд, конструкції, 
але збудовані на недослідженому хиткому 
ґрунті людської психіки. Так само, логічні та 
досконалі, із технічної точки зору, норми, ви-
писані законодавцем, не спрацьовують із-за 
неврахування існуючих психічних, антрополо-
гічних, соціальних здатностей застосовувачів 
чи виконавців.

Здатності, направлені на себе, на свій вну-
трішній світ є основою для психічних проце-
сів, що стосуються аналізу свого внутрішнього 
стану (у назві із префіксом «само») – самоусві-
домлення, самоідентифікація, самореаліза-
ція, самоконтроль, самопримус тощо. Саме ці 
акти та їх дослідження є важливими в аспек-
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ті нашої розвідки, що надалі стане основою 
для дослідження суб’єктів та особливостей їх 
діяльності щодо здійснення узгодженої взає-
модії у суспільстві.

Перший вид здатностей – самоусвідом-
лення – направлений і концентрується на 
власних психічних внутрішніх емоціях, станах, 
відчуттях, які особа виявила, та усвідомила 
у себе як автономну відокремлену (насам-
перед, від матері) особу. Усвідомлює свої 
можливості переживати емоції почуття, по-
треби, бажання на фізичному, фізіологічному, 
психічному рівнях. Таким чином визначають-
ся обсяги та межі своїх психічних та тілесних 
кордонів, своїх впливів. 

Здатність усвідомлення Я та порівняння з 
Іншими становлять другий вид здатностей1 – 
самоідентифікація – та необхідні для порів-
няння їх з емоціями, станами, відчуттями Ін-
ших для ідентифікації за різними системами 
«свій – чужий», «безпечний – небезпечний», 
«передбачуваний – непередбачуваний», «до-
віряти – недовіряти» тощо. Як показує прак-
тика, самоідентифікація є найважливішою 
для отримання особою відповіді на питання, 
які правила дотримувати – свої чи чужі. Дана 
здатність є визначальною для відокремлення 
чужих емоцій, станів переживань, чужих меж 
кордонів, чужих правил поведінки від своїх. 
Рівень співпадання чи неспівпадання своїх 
правил із чужими є рівнем ідентифікації свого 
Я серед своїх і Я серед чужих – Інших. Саме 
це впливає на можливість чи неможливість 
встановлення майбутньої взаємодії.

Самоідентифікація містить також здат-
ність розмежовувати свою та чужу діяльність. 
У науковій літературі, в якій висвітлюються 
питання діяльності особи, поширена думка 
про те, що діяльність людини має свою ціль. 
Кожна особа, яка діє/не діє, має ціль. Але 
дана позиція не враховує наявність свідомої 
діяльності без мети, без цілі (говорять «люди-
на лінькується», підлітки «никають без цілі»). 
Такий психологічний стан осіб є попереднім 
перед усвідомленням цілі. Тобто енергія є, ба-
жання є, проте перше нікуди діти, друге ще не 
сформувалось у конкретну ціль. Усвідомлення 
цілі є складним психологічним процесом, який 
проходить довгий шлях боротьби із багатьма 
потребами, бажаннями і викристалізовується 
як одне з основних. Причому ціль може бути: 
1) своя – та, що прийшла з глибин підсвідо-
мого, надсвідомого, свідомого – у результаті 
аналізу потреб, або 2) сприйнята як своя. Ос-
тання може бути сприйнята як чуже бажання, 
пропущене через свідоме, відкладене у під-
свідоме і повертається у сферу свідомого вже 
в оболонці свого. Через деякий час здійсню-
ється ідентифікація і першого, і другого виду 
цілей як своїх. Досягнення цілей здійснюється 
на наступному рівні – самореалізації. 

Наступним видом здатностей є самореалі-
зація. Самореалізація – здатність самостійно 
діяти щодо обрання варіантів своєї поведін-
ки та способів і засобів її контролю. Само-

реалізація це вольова активність людини, що 
заснована на самоусвідомленні та самоіден-
тифікації, яка проявляється на зовні, яка може 
бути побачена та сприйнята Іншими. Це власні 
психологічні зусилля, направлені на виконання 
прийнятих рішень та досягнення цілей. Дана 
здатність лежить в основі встановлення своїх 
правил поведінки та їх дотримання. Відповідно 
самі правила та інтенсивність їх дотримання 
направлені на реалізацію цілі, обраної та усві-
домленої особою. Для реалізації цілі особа 
має обрати методи та способи її досягнення. 
Одна й та ж ціль може бути досягнута різними 
шляхами. При цьому, особа може відпрацю-
вати власні правила поведінки чи погодитись 
на виконання правил Інших. Далі, виконання 
названих правил може здійснюватися самою 
особою чи взаємодіючі з Іншими. І на останок, 
залежно від наявності чи відсутності вільної 
волі у взаємодіючих осіб, взаємодія може бути 
імперативна чи диспозитивна. 

Сполучаючи у різних варіаціях названі па-
раметри, особа може мати декілька планів 
поведінки для досягнення цілі у взаємодії, чи 
без неї. Так може бути лінійний план поведін-
ки – без взаємодії як такої або із мінімальною 
взаємодією. У практичному плані це об’єк-
тивується у таких результатах поведінки як:  
а) моя ціль – мої правила поведінки; б) моя 
(діяльність) поведінка – мій результат. Не-
лінійний план досягнення цілей, в якому 
враховуються або чужі правила, або чужа 
поведінка, виглядає так: 1) моя ціль – мої 
правила – чужа (діяльність) поведінка – мій 
результат; 2) моя ціль – чужі правила – моя 
(діяльність) поведінка – мій результат. 

Як уявляється, дані схеми чітко ілюструють 
можливі сполучення внутрішніх і зовнішніх 
здатностей особи до взаємодії. Проте варто 
зазначити, що це є можливим тільки за умо-
ви, що взаємодія є диспозитивною (мається 
на увазі, здійснюється за волею сторін-кон-
трагентів) і можна сподіватись на узгодже-
ну взаємодію, яка у більш розширеній схемі 
буде виглядати наступним чином: моя ціль – 
узгоджені правила поведінки – узгоджена моя 
і чужа діяльність – наш результат, яким досяг-
нута і моя ціль також.

Даний рівень контролю у взаємодії мож-
на вважати повністю залученим (особа само-
реалізувалась) тільки тоді, коли, аналізуючи 
всю свою діяльність, здійснену на стадії са-
мореалізації, людина дасть сама собі і отри-
має позитивні відповіді на питання про те, чи 
всі здатності, що вона відчуває у собі та про 
які вона знає, вдалось реалізувати у цій вза-
ємодії, і чи досягнута ціль, на яку сподівалась 
людина, вступаючи у дану взаємодію? Якщо 
не досягнута ціль, можливо особа вдоволена 
самим процесом взаємодії?

Разом з тим, як показують соціальні дослі-
дження, на практиці соціалізація є більш впли-
вовою ніж рефлексія, оскільки якими б не були 
введені для себе самого моральні правила, 
загальна система соціального контролю має 
залежати насамперед від досягнень коопе-
рації за допомогою самопримусу. Взаємодія, 
реалізація якої забезпечується контрагентом 
сумісно з яким (у договірній, узгодженій вза-
ємодії) або яким (в імперативній взаємодії) 

1 Задатки самоідентифікації є закладеними при народ-
женні, відповідають соціальній природі людини. Для повної 
успішної соціалізації, входження у взаємодію, ця здатність 
має і повинна бути розвиненою вихованням та досвідом.
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встановлені обов’язки, є прикладом контро-
лю другого рівня. 

Взаємодія сама по собі є соціальним 
актом. Для входження у взаємодію необхід-
ний певний соціальний досвід, якого людина 
набуває ще з дитинства знаходячись у соціу-
мі. Маючи природну здатність для спілкування 
ця здатність під впливом досвіду спілкування, 
а також із врахуванням культури у сім’ї, типу 
темпераменту, особливостей характеру роз-
вивається у внутрішнє переконання у своїй 
здатності бути стороною узгоджених дій. 

Усвідомлення своєї значущості для себе, 
яка складається із високої оцінки своїх сил, 
можливостей, ролі та місця у суспільних гру-
пах, тобто позитивна оцінка певного набо-
ру психічних та соціальних параметрів, що 
визначає для себе сама особа2. Аналізуючи 
поведінку як прояв здатностей Іншого, особа 
порівнює їх зі своїми. У випадку, якщо Інший 
є вищим або рівним особі, вона йде на вста-
новлення договірної взаємодії, узгоджуючи 
правила поведінки, цілі тощо [2, 3, 4]. В іншо-
му випадку, або особа взагалі відмовляється 
від взаємодії, або взаємодіє на імперативній 
основі встановлюючи свої правила поведін-
ки та вимагаючи їх дотримання/ виконання 
аж до застосування силових методів впливу. 
Якщо силових ресурсів недостатньо, особа 
все ж таки може прийняти рішення про вхо-
дження у договірну взаємодію, але така вза-
ємодія буде недобросовісною. Такі варіанти 
взаємодії не є предметом нашої розвідки та 
вимагають окремого дослідження, тому зосе-
редимось на характеристиці саме договірної, 
узгодженої взаємодії.

Елементами здатності до взаємодії мож-
на вважати здатності входити, перебува-
ти у взаємодії та припиняти взаємодію. 
Залучення здатності входження та перебу-
вання в узгодженій взаємодії відбувається за 
наявності довіри (прогнозування поведінки 
Іншого та очікування дзеркальної поведінки). 
Непередбачуваність, а якщо точніше – ризи-
кованість поведінки, яка є підставою падіння 
рівня довіри до Іншого і дає підставу для ви-
ходу із взаємодії.

Основною причиною участі в узгодженій 
взаємодії є об’єктивна неможливість досягти 
поставленої цілі самостійно. У позитивному 
праві для досягнення такої мети використо-
вується така конструкція правовідносин як 
зобов’язання. Отримання результату досяга-
ється через вплив на поведінку Іншого, тобто 
виставлення вимоги до Іншого. Причому пра-
вила поведінки можуть бути як власними, так 
і встановлені третьою особою (державою).

При цьому встановлення та реалізація 
здатності взаємодіяти має складну природу, 

оскільки є залученим не тільки психологічний 
рівень – самосприйняття і адекватної само-
оцінки, але й соціальний рівень оцінки пове-
дінки Іншого. Суб’єктивне сприйняття здатно-
сті – самооцінка – може бути як об’єктивною, 
так і необ’єктивною. Якщо самооцінка не від-
повідає рівню оцінки, вказаної у нормативно-
му джерелі, або не відповідає середньоста-
тистичній, прийнятій у даній соціальній групі, 
взаємодія є неефективною. 

Контроль з боку третіх осіб, не пов’яза-
них з первинною взаємодією, є соціальним 
контролем третього рівня і проявляється у 
пасивному адмініструванні поведінки контра-
гентів, а, у разі необхідності, в адмініструван-
ні заохочення і примусу залежно від того, чи 
дотримуються контрагенти узгодженої пове-
дінки. Контролерами третього рівня можуть 
бути неієрархічні соціальні організації або 
держава. 

Як показує аналіз соціокультурного роз-
витку суспільства, на особу, що існує у соці-
умі, впливають ряд факторів, наявність яких 
практично не залежить від бажання особи. До 
таких факторів можна віднести: страх, ефек-
тивність дій, соціум. Страх як можливість 
настання несприятливих умов існування чи 
результатів діяльності є надзвичайно потуж-
ним фактором, що лежить в основі підкорен-
ня особи соціуму. Це пояснюється тим, що 
в основі будь-якої діяльності особи, разом з 
іншими, лежить несвідомий, рефлекторний 
страх існування. У даному випадку страх є 
первинною формою свідомості, яка, у про-
цесі активності переходить на рівень свідо-
мості та усвідомлюється особою як потреба 
збереження життя (підтримання стабільності 
існування) та продовження роду (збільшення 
шансів до залишення сліду у соціумі, існу-
вання даного виду (фамілії) на території та у 
часі3). 

Здатність до дотримання встановлених 
правил поведінки приходить через усвідом-
лення того, що для досягнення тих чи інших 
цілей, яких досягали Інші, вже є випробува-
ні методи та способи, які є відображенням 
найбільш раціонального шляху досягнення 
даної цілі, в якому оптимально та максималь-
но ефективно і раціонально (не більше і не 
менше) затрачуються сили, енергія та інші 
ресурси. У даному випадку можна говорити 
про прояв природи принципу ефективності, 
який спрацьовує і на рівні індивіда, і на рівні 
соціуму. 

Говорячи про фактор соціуму варто за-
значити, що у підкоренні, дотриманні пра-
вил поведінки спрацьовує переданий досвід 
існування попередників. На психічному рів-
ні також активну роль відіграє фактор дові-
ри до своїх попередників, які встановили та 
випробували правила поведінки. Тобто особа 
у своїй діяльності має сподівання на перед-
бачуваність очікуваного результату від такої ж 
діяльності, такого ж порядку з такими самими 
ресурсами. 

Залежно від рівнів контролю, відповідно 
до суб’єктів, що здійснюють конкретний кон-
троль на кожному рівні, ними (суб’єктами4) 
встановлюються правила поведінки. Прави-
ла, що стосуються узгоджених дій і джере-

2 Необхідно зазначити, що така позитивна оцінка сво-
єї значущості у суспільстві не є об’єктивною, тобто не 
відповідає загальним уявленням про значущість особи 
для соціуму чи для держави. У даному випадку не відбу-
вається легітимація здатності до узгодженої взаємодії і 
соціумом, і/або державою.

3 Можливо дана потреба формується в особи як необ-
хідність довести до свідомості Інших значущість для со-
ціуму Вас та/або Ваших нащадків.

4 Суб’єкт контролю третього рівня може встановлювати 
правила для всіх інших суб’єктів.
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лом яких є контролери, об’єктивуються в: а) 
особистій етиці і моралі; б) контрактах і до-
говорах; в) якщо контролер соціальна органі-
зація, то в організаційних правилах і нормах, 
якщо держава, то у законах. Встановлення 
правил поведінки пов’язане із закріпленням 
тих оптимальних заходів, які необхідні для 
втримання сталого правопорядку. Створення 
нових чи зміна старих правил викликається 
новими потребами, які переросла людина і 
для свого подальшого розвитку їй необхідні 
нова (змінена) сфера існування. На психічно-
му рівні ці процеси відбуваються, починаючи 
з усвідомлення досягнення цілей, задоволен-
ня потреб.

Враховуючи викладене, можна зробити 
наступні висновки. При дослідженні узго-
джених дій суб’єктів слід виходити з того, що 
людина, як основний суб’єкт є соціальною 
істотою та володіє психологічними характе-
ристиками, які необхідно враховувати при 
побудові колективної діяльності. Враховуючи 
це, основним і єдиним джерелом виникнення 
колективних дій є людина як носій психічних 
та соціальних якостей. Це необхідно врахо-
вувати при побудові системи регулювання та 
контролю за людською діяльністю. У процесі 
своєї активності людина піддається впливу 
контролерів трьох рівнів: сама людина, кон-
трагент людини, треті особи, прямо не пов’я-
зані з людиною. Лише врахування особли-

востей впливу цих контролерів на поведінку 
людини, що розкриті вище, дасть можливість 
більш чітко зрозуміти регулятивний потенціал 
права.
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Стаття присвячена сучасному порівняльному аналізу термінологічних поглядів між юридичною 
технікою та правозастосовною технікою на основі наукових досліджень, а також ролі і значенню право-
застосовної техніки в юридичній техніці. Пропонується дефініція поняття «юридична техніка», «пра-
возастосовна техніка» .

Ключові слова: юридична техніка, правозастосовна техніка, поняття, види, ознаки, роль, значення.

Статья посвящена современному сравнительному анализу терминологических взглядов между юри-
дической техникой и правоприменительной техникой на основании научных исследований, а также 
роли и значению правоприменительной техники в юридической технике. Предлагается дефиниция по-
нятия «юридическая техника», «правоприменительная техника».

Ключевые слова: юридическая техника, правоприменительная техника, понятие, виды, признаки, 
роль, значение.

LEVYTSKA N.O. THE ROLE OF LEGAL TECHNOLOGY IN LAW ENFORCEMENT
The article is devoted to the modern comparative analysis of terminological views between legal technique 

and law enforcement technique on the basis of scientific research, as well as the role and significance of law 
enforcement techniques in legal technology. Definition of the concept «legal technique», «law-enforcement 
technique» is offered.

Key words: legal technique, law-enforcement technique, concept, types, signs, role, significance.

Постановка проблеми. В умовах рефор-
мування України практична реалізація онов-
леного законодавства ставить якісно нові 
вимоги до рівня підвищення ефективності 
прийнятих та діючих законів і підзаконних ак-
тів, актуалізації правотворчих та правореалі-
заційних процесів, де особливе місце займає 
юридична техніка. Одним із важливих показ-
ників правової культури сьогодення є високий 
техніко-юридичний рівень документів. «Від 
того, як в країні розвинута юридична техніка, 
багато в чому залежить рівень її цивілізова-
ності ...» [1,c. 7]. При цьому найбільш важли-
ву роль відіграє такий відносно самостійний 
вид юридичних техніки, як правозастосовна. 
Потреба у всебічному вивченні цієї правової 
категорії зумовлена удосконаленням право-
реалізаційної діяльності, яка є домінуючим 
фактором розвитку механізму правової рег-
ламентації суспільства і значним оновленням 
законодавства до міжнародних стандартів. 

Стан опрацювання проблеми. Дослі-
дженню юридичної техніки присвятили свої 
роботи такі правознавці, як: С.С. Алєксєєв, 
Л.М. Бойко, М.О. Голодний, В.П. Казимир-
чук, Д.А. Керімов, А.С. Піголкін, С.В. Полені-
на, Ю.Д. Рудкін, В.М. Сирих, Ю.О. Тихомиров, 
Р.О. Халфіна, Ю.С. Шемшученко. Поряд з 
юридичною технікою в теорії права останнім 
часом паралельно розробляється концепція 
правозастосовної техніки. Цій проблематиці 
та опосередковано через дослідження юри-
дичної техніки та її структурних елементів, 
видів та зв’язку з такими категоріями, як пра-
вотворчість, нормотворчість, законотворчість, 
приділена увага таких вчених, як А.М. Іля-
сова, Т.В. Кашаніна, І.В. Колесник, А.С. Ло-
гінов, Л.А. Луць, О.В. Малько, Ю.І. Палеха, 
О.Ф.Скакун,О.О. Тенетко, М.Ю.Тихомиров, 
Л.М. Шестопалова та ін. Проблема право-

застосовної техніки не отримала достатньої 
наукової розробки з урахуванням досягнень 
сучасної науково-правової думки, оскільки 
розглядалися лише окремі її аспекти. При 
цьому важливо розмежувати поняття «юри-
дична техніка», «правозастосовна техніка». 

Метою цієї статті є проаналізувати наукові 
погляди та сформулювати, якою є роль та 
значення правозастосовної техніки в юри-
дичній техніці з огляду на дискусійність цього 
питання. 

Виклад основного матеріалу. У науково-
му розумінні правозастосовна техніка є 
складним і неоднозначним поняттям в інтер-
претації. Більше того, існують різноманітні 
концептуальні підходи до його розуміння як 
різновиду юридичної техніки, проблеми якої 
не залишилися непоміченими в науково-
му середовищі [2, c. 11]. Про те, що теорія 
правозастосовної техніки остаточно сформу-
валася, зауважити поки що не можемо. На 
даний час потребують розробки питання про 
особливості підготовки галузевих і міжгалузе-
вих актів, співвідношення норм загального та 
спеціального законодавства, локальних нор-
мативних і індивідуальних актів, судових та 
ін. У правовій науці правозастосовну техніку 
розглядають як вид юридичної техніки. Тому 
насамперед з’ясуємо, яке поняття складає 
юридична техніка. Деякі автори розглядають 
юридичну техніку як сукупність засобів та при-
йомів створення, зміни, припинення, об’єкти-
вації та систематизації нормативно-правових 
приписів [3]. Вони вважають, що юридична 
техніка створена для того, щоб за допомогою 
об’єднання в ній системних елементів ство-
рювати правові документи. Якщо спробувати 
сформулювати визначення юридичної техні-
ки в межах цих підходів, яке задовольнило 
б усіх авторів, хто поділяє ці точки зору, то 
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вийде досить приблизне і широке визначен-
ня, відповідно до якого юридична техніка – це 
сукупність елементів (засобів, правил, спосо-
бів, прийомів, методів), за допомогою яких 
створюються правові документи. Інша точка 
зору знайшла своє відображення в роботах 
Д.А. Керімова, який зазначає, що юридична 
техніка – це «сукупність сформованих історич-
но і практично правил найбільш раціональ-
ного формулювання і правильного викладу 
правових актів із метою досягнення найбільш 
досконалих форм їх вираження» [4, c. 105]. 

Юридична техніка відіграє роль інструмен-
тарію в діяльності уповноважених суб’єктів і 
спрямована на досягнення певних цілей та ви-
рішення конкретних завдань. У зв’язку із цим 
заслуговує на увагу точка зору М.М. Кравчук, 
який зауважив, що « юридична техніка – це 
сукупність певних прийомів, правил, мето-
дів, використовуваних як при розробці змі-
сту та структури правових актів, так і при їх 
впровадженні в життя з метою забезпечення 
їх досконалості і високого рівня ефективнос-
ті» [5, c. 158]. Існують й інші підходи до розу-
міння цього правового явища. Так, О.А. Пуч-
ков визначає юридичну техніку як «сукупність 
правил, засобів і прийомів розробки, оформ-
лення і систематизації нормативних актів із 
метою їх ясності, зрозумілості та ефектив-
ності» [6, c. 313]. Існує стала концепція, згід-
но з якою юридична техніка існує «практич-
но у всіх видах правової практики, вона не 
менш важлива в правозастосуванні, тлума-
ченні норм права» [7, c. 10]. У даному контек-
сті юридична техніка розглядається вченими 
не тільки як інструментарій, створений для 
прийняття правових актів на рівні свідомо-
сті їх творців і конструювання на основі цьо-
го тексту відповідного правового документа, 
але й покликаний забезпечити правотворчу, 
правозастосовну діяльність, а також право-
реалізаційну в безпосередньому створенні 
правових документів. Якщо звернутись до 
аналізу цих концепцій, то розуміння основно-
го призначення юридичної техніки вбачається 
в сприянні не тільки створенню самих пра-
вових актів-документів, але й в здійсненні 
дій дотичних цій діяльності. Названі підходи 
у визначенні призначення юридичної техні-
ки зумовлюють її класифікаційне різноманіт-
тя за критеріями. Існують різні класифікації: 
В. Карташов поділяє юридичну техніку на пра-
вотворчу і правозастосовну (правореалізаці-
йну), інтерпретаційну і правосистематизуючу, 
судову і слідчу, прокурорську тощо [8, c. 10]; 
К. Бриль називає такі види юридичної техні-
ки, як нормотворча, техніка оприлюднення, 
техніка інкорпорації та консолідації, правоза-
стосовна та ін. [9, c. 8]. Як самостійні види 
юридичної техніки іноді розглядається техніка 
судової мови, нотаріальної діяльності, слідчих 
дій [10, с. 31]. Так, Т.В. Кашаніна, узагальнив-
ши позиції вчених щодо видів юридичної тех-
ніки, бере за основу класифікацію юридичної 
техніки, запропоновану Ю.А. Тихомировим, 
виділяє техніку законодавчу, систематизацій-
ну, інкорпоративну, інтерпретаційну і право-
застосовну [11, с. 47]. С. Алєксєєв зазначає, 
що юридична техніка класифікується: а) за 
видами правових актів, які обслуговуються 

цією сукупністю технічних прийомів і засо-
бів, – на законодавчу (правотворчу) техніку 
і техніку індивідуальних актів; б) за змістом 
цих прийомів і засобів – на засоби і прийо-
ми юридичного вираження волі законодавця 
(або волі суб’єкта індивідуального акта) та на 
засоби і прийоми словесно-документального 
викладення змісту акту [12, с. 144]. Серед ви-
дів юридичної техніки О. Дзюбенко виокрем-
лює техніку створення нормативно-правових 
актів, які є результатом як правотворчої, пра-
возастосовної та правотлумачної діяльності 
держави, що дає підстави розглядати юри-
дичну техніку в кожному з випадків як пра-
вотворчу, правозастосовну та правотлумачну 
[13, с. 69]. Вищеназвані видові класифікації 
склалися давно і використовуються в тому чи 
іншому варіанті практично всіма вченими, що 
досліджують цю проблему. Основним кри-
терієм класифікації видів юридичної техніки 
постають етапи правового регулювання (пра-
вотворчість, дія права, реалізація права). Усі 
види юридичної техніки відіграють виключно 
важливу роль і використовуються на різних 
етапах механізму правового регулювання – 
від видання нормативних актів до прийнят-
тя на їх основі правозастосовних актів. Різні 
види юридичної техніки відіграють роль орга-
нізовуючого і конструюючого правового ма-
теріалу, створюють умови для раціоналізації 
юридичної діяльності, для оптимізації проце-
су правового впорядкування суспільних від-
носин.

Останнім часом паралельно розробляєть-
ся поряд з юридичною технікою в теорії права 
концепція правозастосовної техніки. Найчас-
тіше дослідники обмежуються класифікацією 
юридичної техніки без уточнення того, що ж 
вони розуміють під різними видами юридичної 
техніки, в тому числі і під правозастосовною 
технікою [14, с. 311]. Скакун О.Ф. розглядає 
правозастосовну техніку як вид юридичної 
техніки, що визначає специфіку юридич-
но-технічної будови актів правозастосування 
за допомогою уніфікованих правил і прийомів 
розгляду юридичних справ (тактики і методи-
ки, доказів і доведення), набору сучасних тех-
нічних засобів (у тому числі комп’ютерної тех-
ніки), стандартів діловодства та спрямовану 
на забезпечення законності і обґрунтовано-
сті винесених юридичних рішень [15, с. 198].  
На думку Р. Лукича, юридична техніка, як 
практична діяльність, охоплює операції зі 
створення та застосування права [16, с. 208]. 
А саме застосування права є процесом вибо-
ру моделі поведінки встановленого законом. 
М.М. Аносова стверджує, що правозастосу-
вання не є механічним виконанням приписів 
норм права, – це певне творче начало, яке 
лежить в основі ефективності цієї діяльності 
[17, с. 141]. В свою чергу, А.М. Ілясов у дис-
ертаційному дослідженні подає правозасто-
совну техніку у двох напрямках. Відповідно до 
першого він говорить, що правозастосовна 
техніка є самостійною науково-практичною 
категорією, що містить знання про принципи, 
методи, правила засобів створення вдоскона-
лених у формальному та змістовному плані 
актів застосування права. У другому бачен-
ні правозастосовна техніка виступає в якості 
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сукупності практичних рекомендацій із вико-
ристанням правил і засобів складання актів 
застосування права [18, с. 82]. Луць Л.А. роз-
глядає правозастосовну техніку як систему 
прийомів та засобів створення індивідуальних 
правозастосовних актів [19, c. 193]. Разом із 
тим в юридичній літературі спостерігається 
інше розуміння правозастосовною техніки. 
Так, Тихонова С.С. стверджує, що це є «тех-
ніка здійснення державно-владної організую-
чої діяльності уповноваженими державними 
органами і посадовими особами з дозволу 
юридичних справ» [20, c. 10]. Це твердження 
не дозволяє виявити глибше сутність дослі-
джуваної правової категорії тому, що ця ді-
яльність пов’язана з використанням не тільки 
юридичного інструментарію, а й інтелектуаль-
ними витратами (знання, досвід) та високим 
рівнем правової культури. Ось тому А.С. Ло-
гінов пропонує включити в поняття правоза-
стосовної техніки розумові операції суб’єкта 
застосування права. Так, він розкриває пра-
возастосовну техніку як частину юридич-
ної техніки, що вивчає теоретико-прикладні 
(психологічні, соціологічні, педагогічні, лінгві-
стичні, юридичні та ін.) аспекти застосування 
норм права на різних стадіях правозастосов-
ного процесу з метою прийняття справедли-
вого рішення, результатом якого є правоза-
стосовний акт [21, c. 169]. Красавчиков О.О. 
розуміє правозастосовну техніку як «техніку 
документів, в яких виражаються, формулю-
ються акти щодо застосування норм пра-
ва. Такими актами, як відомо, є вироки, рі-
шення та інші постанови суду, акти органів 
прокуратури, арбітражу і т. п.» [22, c. 231].  
Тут закладено досить однобічний підхід до 
розуміння правозастосовчої техніки. Автор 
говорить лише про техніку актів-докумен-
тів і замовчує про техніку актів-дій. Аналіз 
наукової літератури показав, що розподіл 
правових актів на акти-документи і акти-дії 
в теорії права є скоріше правилом, а не ви-
нятком. Поширене в теорії правозастосу-
вання розуміння акту застосування права як 
акту-документа звужує уявлення про нього, 
оскільки воно не охоплює такі рішення, які 
документально не оформляются [23, c. 38].  
Очевидно, що в умовах сьогодення це пи-
тання вирішується за допомогою інструмен-
тарій правозастовної техніки у формі пра-
возастосовних актів – взаємопов’язаних 
«актів-документів (форми змісту і закріплен-
ня волевиявлення) і актів-дій (діяльності з 
реалізації волевиявлення). Інакше кажучи, 
правозастосовна техніка – це сукупність 
правових інструментів, якими забезпечу-
ється діяльність суб’єктів правозастосуван-
ня (акти-дії) з винесення правозастосовних 
актів (акти-документи), забезпечуючи ін-
дивідуальне правове регулювання. Деякі 
дослідники (О. Малько і М. Матузов ) замість 
визначення поняття дають перерахування її 
складових частин: «Правозастосовна техні-
ка включає в себе: правила оформлення та 
побудови правозастосовних актів; засоби 
легалізації правових документів; засоби ви-
рішення колізій у праві і подолання прогалин; 
засоби процедурно-процесуального оформ-
лення юридичної практики» [24, c. 318].  

Можна зауважити, що поряд із різнома-
ніттям запропонованих концепцій усі вони 
суттєво не відрізняються одна від іншої, не 
суперечать одна одній. Аналіз існуючих дис-
кусій дозволяє виявити найбільш актуальні і 
дискусійні особливості правозастосування: 
правозастосування – одна з форм реаліза-
ції права, яке має перевагу по відношенню 
до інших форм правореалізації; це держав-
но-владна діяльність уповноважених на те 
суб’єктів, які видають індивідуально-правові 
приписи щодо реалізації законодавства та 
забезпечення відповідних прав; правозасто-
сування – діяльність уповноважених на те 
суб’єктів; правозастосування має бути ре-
зультативним, тобто має бути відображений у 
прийнятті конкретного рішення, зафіксовано-
го у формі правозастосовного акту, в іншому 
випадку правозастосовна діяльність втратить 
значення; правозастосування має забезпе-
чувати виконання правозастосовних актів – 
невід’ємний, остаточний ступінь, який забез-
печує результативність правозастосовної 
техніки. На підставі викладеного необхідно 
зазначити, що правозастосовна техніка ха-
рактеризується такими ознаками: особливий 
різновид юридичної техніки відноситься до 
правової сфери життя суспільства, що зумов-
лює її сутність та її специфіку змісту; визна-
чається юридичною практикою компетентних 
суб’єктів, що пов’язана з використанням цих 
правил і прийомів, забезпеченням процесу 
індивідуалізації та конкретизації норматив-
них положень; передбачає наявність у пра-
возастосувача спеціальних юридичних знань 
про саму юридичну техніку, професійного 
знання структури, принципів, норм права, 
правових аксіом, презумпції, фікцій та інших 
правових засобів, за допомогою яких здійс-
нюється спеціально-юридичний вплив; це 
техніка нормативного регулювання суспільних 
відносин, за допомогою якого здійснюється 
створення та конкретизація правозастосов-
них актів стосовно конкретного життєвого 
випадку і щодо індивідуально-певної особи 
(осіб); відображає особливості процесу пра-
возастосування, а саме практично забезпе-
чує дію права, виступає засобом приведення 
в стан дії правових норм, що регламентують 
дані суспільні відносини; реалізується в рам-
ках дозвільного типу правового регулювання, 
який регламентований правовими нормами, 
що містять вимоги як до засобів (що визна-
чають сам їх перелік, умови та порядок вико-
ристання), так і до способів діяльності право-
застосувача (встановлюючи їх зміст, а також 
підстави, умови, порядок і межі застосування).

Правозастосовній техніці притаманні свої 
завдання, які полягають у вивченні, пізнанні 
закономірностей створення ідеальних у фор-
мальному і змістовному сенсі актів правоза-
стосування, виробленні способів їх вдоскона-
лення; предмет – основні характеристики, 
властивості, уявлення про правила і засоби 
творення правозастосовних актів, а також 
методологія як сукупність способів пізнання 
основних закономірностей і правил складан-
ня актів щодо застосування права. 

Узагальнюючи розглянуті ознаки та вище-
наведені визначення, можна характеризувати 
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правозастосовну техніку як особливий вид 
юридичної техніки, що полягає саме в ефек-
тивній реалізації правових норм у формах 
безпосередньої реалізації владно-організую-
чого рішення компетентного суб’єкта, вирішу-
ється техніко-юридичними методами (спосо-
бами), прийомами і засобами, застосування 
яких підпорядковується певним правилам. 
У широкому розумінні правозастосовна техні-
ка забезпечує втілення правових норм у життя.

Висновки. Для того, щоб ефективно ство-
рювати право і застосовувати його, необ-
хідна певна впорядкована система, засобів, 
способів і методів, що об’єднуються в одному 
системному утворенні, інакше виникає велика 
ймовірність порушення функціонування сис-
теми в цілому. Таким системним утворенням, 
сформованим в процесі накопичення юри-
дичних засобів і їх зростаючого використан-
ня в юридичній практиці, є правозастосовна 
техніка, що виділяється з юридичної техніки. 
Звичайно, важливими в контексті визначення 
ролі юридичної техніки в правозастосуванні 
видаються: використання правозастосовної 
техніки для регулювання суспільних відносин; 
правозастосування є важливим фактором, 
який суттєво впливає на правове регулюван-
ня, до того ж в самому процесі. Під час впли-
ву права на суспільні відносини виявляє осо-
бливу форму трансформації правової норми 
в практику. Отже, тільки використовуючи пра-
возастосовну техніку як різновид юридичної 
техніки, можна реалізувати право.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс. – 

М., 1994. – 267 с.
2. Илясов А.Н. Правоприменительная техника и право-

применительная технология (теоретико-правовой анализ) : 
дис… канд. юрид. наук / А.Н. Илясов. – Самара, 2008.

3. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права. 
Свердловск, 1961; Прянишников Е.А. Законодательная тех-
ника. М., 2004; Тихомиров Ю.А. О правилах законодательной 
техники // Законность. – 2003. – № 5.

4. Керимов Д.А. Законодательная техника : [научно- ме-
тодическое и учеб. пособие] / Д.А. Керимов. – М. : НОР-
МА-ИНФРА, 1998. – 259 с.

5. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспек-
ти) : [навч. посібник] / М.В. Кравчук. – К. : Атіка, 2003. –  
288 с.

6. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского 
и В.Д. Перевалова. – М., 1998. – 459 с. 

7. Баранов В.М. Предисловие // Проблемы юридической 
техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Нов-
город, 2000. – С. 10–19. 

8. Москаль Р. Професійна лексика та юридична техніка як 
засоби професійного успіху юриста / Р. Москаль // Юридич-
ний вісник України, 21-27 грудня 2002 року.-с.10-17

9. Бриль К.І. Правозастосовний акт як особливий вид ін-
дивідуальних правових актів : автореф дис … к.ю.н : 12.00.01 / 
К.І. Бриль. – К., 2008. – 18 с.

10. Муромцев Г. Юридическая техника: некоторые ас-
пекты содержания понятия / Г. Муромцев // Проблемы юри-
дической техники: сборник статей. – Н. Новгород. – 2000. –  
С. 31–36.

11. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 
2-е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 496 с.

12. Алексеев С.С. Общая теория права: курс лекций:  
в 2 т. / С.С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1982. – 
Т. 2. – 360 с. 

13. Дзюбенко О. Види юридичної техніки / О. Дзюбенко // 
Держава і право: збірник наукових праць. – 2009. – № 43. –  
С. 69–73. 

14. Матузов Н.И. Теория государства и права / Н.И. Мату-
зов, А.В. Малько. – М., 2006. – 567 с.

15. Скакун О.Ф. Теорія держави та права : Енциклопедич-
ний курс : підруч. / О.Ф. Скакун. – Харків : Еспада, 2006. – 
776 с.

16. Лукич Р. Методология права / под ред. и со вступ. ст. 
Д.Е. Керимова. – М. : Прогресс, 1981. – 304 с.

17. Аносова М.М. Правопонимание и правоприменение 
на современном этапе: некоторые проблемы теории и практи-
ки: Монография / Под ред. А.В. Аверина. – Владимир, 2007. – 
459 с.

18. Илясов А.Н. Правоприменительная техника и право-
применительная технология (теоретико-правовой анализ) : 
дис… канд. юрид. наук / А.Н. Илясов. – Самара, 2008.

19. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : [навч.-ме-
тод. посібник] / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2007. – 421 с.

20. Тихонова С.С. Юридическая техника в уголовном пра-
ве: Курс лекций / С.С. Тихонова. – Н. Новгород, 2008. – 397 с.

21. Шаханов В.В., Логинов А.С.Правоприменительная 
техника [Текст] : проблемы понимания и преподавания / 
В.В. Шаханов, А.С. Логинов // Вестник Владимирского юри-
дического института. – 2009. – № 4. – С. 167–175.

22. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского 
права (понятие, предмет, состав и система) / О.А. Красави-
ков // Категории науки гражданского права. Избранные труды:  
В 2 т. – М., 2005. – Т. 1. – 398 с.

23. Лазарев В.В. Правоприменительная деятельность ор-
ганов внутренних дел / В.В. Лазарев, И.П. Левченко. – М., 
1989, – 179 с.

24. Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы те-
ории и методологии : монография / М.Л. Давыдова. – Волго-
град : Изд-во ВолГУ, 2009. – С. 39–403.



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 21

УДК 343.16(477)«1880/1917»

ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ СУДОВОЇ ПАЛАТИ 
З РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Левчук Ю.М., аспірант 
кафедри теорії та історії держави і права

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті досліджено основні аспекти розгляду кримінальних справ Київською судовою палатою 
в апеляційній інстанції та у встановлених законом випадках у першій інстанції. Розглянуто поняття 
апеляційного провадження по кримінальних справах та виключні випадки діяльності палати як суду 
першої інстанції з розгляду державних та службових злочинів, строки оскарження рішень окружних 
судів до Київської судової палати, строки розгляду справ та процедуру розгляду кримінальних справ 
Київською судовою палатою.
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В статье исследованы основные аспекты рассмотрения уголовных дел Киевской судебной палатой в 
апелляционной инстанции и в установленных законом случаях в первой инстанции. Рассмотрено поня-
тие апелляционного производства по уголовным делам, исключительные случаи деятельности палаты 
как суда первой инстанции по рассмотрению государственных и служебных преступлений, сроки об-
жалования решений окружных судов в Киевской судебной палате, сроки рассмотрения дел и процедура 
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Постановка проблеми. Необхідність ре-
формування судової системи України у наш 
час зумовлює доцільність звернення до досві-
ду минулих років. Гласність, виборність миро-
вих суддів і присяжних засідателів, незалеж-
ність і незмінність суддів, рівність усіх перед 
законом, нова система судоустрою тощо – 
основні ознаки судової реформи 1864 року. 
Тому аналіз діяльності Київської судової пала-
ти – органу апеляційного оскарження рішень 
окружних судів, у тому числі суду першої ін-
станції в законодавчо визначеній категорії 
справ, осередку прокуратури, адвокатури та 
нотаріату, що була створена в ході реаліза-
ції положень Судових статутів 1864 року та 
функціонувала на території Правобережної 
України – багатоетнічного краю з політични-
ми, соціально-економічними та культурними 
розбіжностями, є актуальним.

Ступінь розробленості проблеми. На-
уковий інтерес до проблеми організації та 
діяльності системи судоустрою на землях 
України в період перебування під владою 
Російської імперії спостерігається у вітчиз-
няних та російських вчених від ХІХ століт-
тя і до сьогодні. Історіографія проблеми 
представлена іменами М.А. Буцковського, 
І.В. Гессена, О.А. Головачова, Г.А. Джаншиє-
ва, С.М. Казанцева, А.Ф. Коні, М.Г. Коротких, 
Т.Л. Курас, Р.В. Савуляка, О.Д. Святоцького, 
М.А. Філіппова, В.Я. Фукса, Н.В. Черкасової, 
В.А. Чеховича, П.Ф. Щербини, О.Н. Ярмиша 
та іншими. У статті використано матеріали 

Центрального державного історичного архі-
ву в місті Київ.

Мета – дослідити основні аспекти розгля-
ду кримінальних справ Київською судовою 
палатою в апеляційній інстанції та у встанов-
лених законом випадках у першій інстанції.

Виклад основного матеріалу. За Судо-
вими статутами 1864 року, територія Росій-
ської імперії поділялась на округи, очолювані 
судовими палатами. На території підросій-
ської України було створено три судові па-
лати: Харківську, Одеську та Київську. Ос-
новною особливістю впровадження судової 
реформи було її поетапне та нерівномірне 
розповсюдження по всій території Російської 
імперії. Київська судова палата була урочи-
сто відкрита лише 29 червня 1880 року, про 
що свідчать архівні дані Центрального дер-
жавного історичного архіву в місті Київ, зо-
крема звіт Київського генерал-губернатора 
«Про капітальний ремонт приміщення судової 
палати та окружного суду міста Києва» від 
12.10.1877 року [1, арк. 23] та звіт «Про від-
криття та діяльність Київської судової палати» 
за 1880 рік [2, арк. 30–32]. 

Саме дослідження архівних матеріалів 
демонструє надзвичайно важливу роль Ки-
ївської судової палати в реалізації судової 
реформи на Правобережній Україні. Керівна 
роль судової палати проявлялась перш за 
все в кримінальних провадженнях, які вона 
здійснювала в ході своєї діяльності як суд 
першої інстанції в законодавчо визначених 
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категоріях справ та як апеляційна інстанція 
для підзвітних їй окружних судів Житомира, 
Луцька, Києва, Черкас, Чернігова, Умані, Ста-
родуба, Могильова, Ніжина. Як суд першої 
інстанції Київська судова палата розглядала 
справи політичного характеру, державні зло-
чини, справи про службові злочини та спра-
ви щодо порушення законів про друк тощо. 
Варто зазначити, що кримінальна підсудність 
справ була регламентована Статутом кримі-
нального судочинства. При цьому мирові суд-
ді розглядали дрібні справи по суті, окружні 
суди розглядали кримінальні справи, що були 
непідзвітними мировим суддям. Рішення, 
винесене по справі окружними судами, мог-
ло бути оскаржене в апеляційній та касацій-
ній інстанціях імперії.

Якщо простежити статистику архівних ма-
теріалів, то можна дійти висновку, що в ході 
кримінальних проваджень Київської судової 
палати протягом 1880-х – 1890-х років роз-
глядались головним чином аграрні справи, 
що відносились до злочинів проти поряд-
ку управління: по звинуваченню громадян у 
супротиві поліції [3; 4], в непокорі місцевій 
владі [5], за підозрою в порубці лісу [6], в 
нанесенні побоїв поліцейському [7], в знятті 
урожаю із сусідніх земель [8], у супротиві при 
знятті штрафу за випас скота [9], в супроти-
ві під час конфіскації скота для уплати штра-
фу [10], в супротиві судовому приставу під 
час опису майна для погашення боргу [11], в 
непокорі старшині при межуванні землі [12], 
в супротиві поліції під час конфіскації майна 
за відмову сплатити кошти на побудову учи-
лища [13], в супротиві приставу під час опису 
майна за погашення боргів [14], у супроти-
ві судовому приставу при відчуженні части-
ни землі на користь спадкоємця [15], у від-
критті школи без дозволу та супротиві при 
конфіскації книг [16], у супротиві землеміру 
при розподілі землі між селянами та поміщи-
ком [17] тощо. Тобто специфіка справ кри-
мінального провадження Київської судової 
палати залежала від економічної, політичної 
та соціальної ситуації в регіоні, зокрема в 
більшості випадків до суду доходили спра-
ви, зумовлені ситуацією, що виникла після 
скасування кріпосного права 1861 року: спо-
ри внаслідок розмежування земель поміщиків 
та селян, справи щодо супротиву поліції та 
судовим приставам, щодо непокорі місцевій 
владі тощо. Виникали такі справи в резуль-
таті боротьби селян із поміщиками за землю, 
за сервітути, на основі відбування селянами 
повинностей та виплати викупних платежів. 
Варто зазначити, що у випадках, коли спра-
ви набували характеру масового селянського 
повстання та озброєного супротиву земле-
мірам, приставам, поміщикам, поліції, вони 
передавались безпосередньо на розгляд 
судової палати, а її вироки в таких випадках 
носили різко виражений класовий характер. 

1900-ті, особливо 1905–1906 роки харак-
теризуються пожвавленням антиімперських 
рухів, що мали на меті повалення царської 
влади, чим і зумовлюється специфіка кри-
мінальних проваджень Київської судової па-
лати, що носять суто політичний характер 
(службові та державні злочини, злочини щодо 

порушення законів про друк). Це справи, що 
розглядала Київська судова палата як суд 
першої інстанції: за поширення брошур та 
прокламацій, за їх зберігання, за приналеж-
ність до РСДРП, за участь у демонстраціях 
проти царя, за висловлювання проти цариці 
та царя, за агітацію повалення царського ре-
жиму, за агітацію про захват поміщицьких зе-
мель та повалення царської влади, за участь 
в єврейських погромах, за замах на вбивство, 
за участь в заворушеннях із метою підвищен-
ня заробітної плати для робітників тощо.

Варто зазначити, що апеляційний поря-
док перегляду судових рішень за судовою 
реформою 1864 року поширювався на всі 
неостаточні вироки і рішення, винесені і при-
йняті окружними судами в якості судів першої 
інстанції, які не набрали законної сили. Кни-
га друга Статуту кримінального судочинства 
регламентувала порядок провадження, в тому 
числі й апеляційного, в загальних судових ві-
домствах. Стаття 204 Статуту встановлюва-
ла виняток із загальних правил підсудності 
справ окружним судам. Мається на увазі, що 
державні злочини, службові злочини та зло-
чини щодо порушення законів про друк були 
підзвітні розгляду судовим палатам як судам 
першої інстанції. Варто зазначити, що Статут 
кримінального судочинства вже виділяв три 
роди підсудності: територіальну, родову та 
виключну. 

Розділ 5 Книги 2 Статуту кримінального 
судочинства регламентував порядок оскар-
ження рішень загальних судових установ. 
Правом на апеляційне оскарження рішень 
окружних судів наділялись обвинувачений, 
приватний обвинувач, цивільний позивач. 
Апеляційний протест подавався прокуро-
рами окружних судів тільки в тому випадку, 
якщо вирок було винесено не у відповідно-
сті з поданими висновками і лише з питань, з 
яких їх вимоги не були задоволені судом. При 
цьому обвинувачений мав право апеляційно-
го оскарження вироку з приводу предмета 
спору, в тому числі з приводу неправильності 
в процедурі провадження по справі. Приват-
ний обвинувач користувався тими ж права-
ми, що й обвинувачений, але не міг вийти за 
рамки позову по першій інстанції. Цивільний 
позивач мав право відзиву лише щодо випад-
ків, які стосувались винагороди за шкоду чи 
збитки.

Апеляційні відгуки і протести мали подава-
тися до окружного суду, який виніс вирок, не 
пізніше двотижневого терміну (ст. 865 СКС). 
У випадку пропущення строків на подан-
ня апеляційної скарги суд на свій розсуд за 
наявності поважних причин міг поновити стро-
ки оскарження. Після надходження в установ-
лений термін до окружного суду відгуку або 
протесту на вирок все провадження в справі 
слід було негайно направляти в судову па-
лату. При провадженні справи в апеляційній 
інстанції діяли ті ж принципи судочинства, які 
були встановлені для окружних судів. Однак 
участь обвинуваченого не була обов’язко-
вою, що призводило до обмеження принципу 
безпосередності і змагальності на цій стадії 
кримінального процесу. Наявність захисника 
визнавалася обов’язковою, але, як правило, 
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його участь була не настільки активною, як 
при первинному розгляді справи [18]. 

При цьому ст. 870 СКС вказувала на 
необхідність сповіщення обвинуваченого, 
який знаходився під вартою, про кожен від-
гук чи протест, що надійшов по його справі  
[18, с. 106]. Цікавою є норма щодо оплати 
копій відгуків та протестів для приватних об-
винувачів та цивільних позивачів. 

Статут кримінального судочинства перед-
бачав можливість застави для обвинувачено-
го або поруки (ст. 875). Відгуки чи протести 
по справі, якими встановлювалось звільни-
ти обвинуваченого з-під варти, не зупиняли 
виконання судового рішення. 

До розгляду справи сторони могли подати 
свої пояснення по справі чи заперечення по 
справі. Неприбуття в судову палату осіб, що 
беруть участь у справі в день її розгляду, а та-
кож неподання заперечень проти відгуків або 
протестів не тягло за собою відкладення роз-
гляду і прийняття рішення по справі (ст. 883 
СКС). Судова палата розглядала кримінальні 
справи в межах відклику або протесту (ст. 889 
СКС). Такий стан виключав ревізійний порядок 
перевірки судового рішення. Ця норма закону 
піддавалася критиці, оскільки дослідники того 
періоду вважали, що даний порядок позбав-
ляв палату, яка розглядала справу в апеля-
ційній інстанції, можливості обговорювати ті 
порушення закону, допущені окружним судом, 
на які не було вказано в апеляційному відклику 
або протесті [19, с. 45]. 

Необхідно зазначити, що виділяли дві під-
стави для оскарження вироків окружних судів. 
По-перше, особа, що подавала скаргу, могла 
вказувати на невірну оцінку будь-яких обста-
вин судом першої інстанції; по-друге, вона 
могла посилатися на нові обставини. При 
цьому в законі не містився перелік тих випад-
ків, в яких сторони могли посилатися на нові 
обставини і приводити нові докази. Це від-
кривало можливість для зловживань із боку 
зацікавлених осіб, які представляли докази 
не в суд першої інстанції, а в апеляційний суд 
і тим самим затягували процес. Крім того, 
хоча закон і надавав судовим палатам право 
викликати свідків і підсудних та допитувати їх 
у судовому засіданні, апеляційні суди нама-
галися таким правом користуватися якомо-
га рідше. Пояснювалося це тим, що виклик 
свідків був пов’язаний із великими витратами 
для державної скарбниці і незручностями для 
осіб, що викликались. Оскільки дана норма 
формулювалася як право, а не як обов’язок 
судових палат, то і участь в судовому засі-
данні обвинувачених була необов’язковою 
[20, с. 21]. Таким чином, на практиці апеля-
ційне провадження в судових палатах обме-
жувалося переглядом матеріалів справи. 

У зв’язку з викладеними недоліками в апе-
ляційному провадженні в дореволюційний 
період подібний порядок піддавався критиці, 
тому пропонувалося або скасувати апеляцію, 
або її видозмінити [21]. Проблема полягала в 
тому, що існувала невизначеність та прогали-
ни в законі щодо розгляду справ апеляційною 
інстанцією, що, у свою чергу, призводило до 
недоліків у роботі судових органів. Бажа-
но було, на думку більшості юристів, ввес-

ти неповну апеляцію в пореформеній Росії 
з тим, щоб окружні суди при розгляді справ 
в якості судів першої інстанції досліджували 
весь фактичний матеріал і всі наявні докази 
по справі, а судові палати оцінювали закон-
ність і обґрунтованість судових рішень, не 
приймаючи, як правило, нові докази до роз-
гляду [22, с. 51]. Законодавцю, в тому чис-
лі, необхідно було визначити, в яких випад-
ках сторони все ж могли посилатися на нові 
обставини і представляти нові докази при 
зверненні до апеляційної інстанції. Крім того, 
в законі потрібно було б встановити випад-
ки, коли виклик підсудних був необхідний, і 
тим самим забезпечити процесуальні права 
даних осіб.

За підсумками розгляду справи судова па-
лата, відповідно до закону, могла прийняти 
одне з таких рішень:

1) залишити відгук або протест без задово-
лення, а вирок – без зміни;

2) скасувати обвинувальний вирок окруж-
ного суду і винести виправдувальний вирок;

3) змінити вирок: пом’якшити покарання, 
призначене окружним судом;

4) скасувати виправдувальний вирок ок-
ружного суду і винести обвинувальний вирок 
або змінити вирок у бік посилення покарання, 
але все це допускалося тільки в тому випад-
ку, якщо був протест прокурора або відгук 
приватного обвинувача;

5) скасувати вирок і припинити прова-
дження в справі [23, с. 793].

Статут кримінального судочинства виділяв 
певні винятки із загального порядку розгляду 
кримінальних проваджень. Зокрема, ст. 1000 
СКС відносила сюди кримінальні справи про-
ти віри та інші порушення церковних правил 
духовенством, а також злочини, вчинені духо-
венством; державні злочини, службові злочи-
ни, злочини проти адміністративного порядку 
управління (злочини проти доходів казни та 
власності держави); злочини проти суспіль-
ного благоустрою та благочинства; злочини 
змішаної цивільної та військової підсудності 
[18, с. 123].

Висновки. Таким чином, у дореволюційній 
Росії в якості апеляційної інстанції для окруж-
них судів виступали судові палати. Перевір-
ці підлягали вироки, які не набрали законної 
сили. Рішення, прийняте апеляційною інстан-
цією, можна було оскаржити в касаційному 
порядку в Сенаті. Відсутність чіткого закрі-
плення в Статуті кримінального судочинства 
правила про провадження в судах першої ін-
станції справ із належною повнотою і послі-
довністю привело до того, що процесуальне 
становище сторін щодо забезпечення мож-
ливості представляти нові аргументи та дока-
зи в апеляційну інстанцію отримало своє ви-
раження, тобто йшлося про повну апеляцію.

До Київської судової палати доходили, 
виходячи з архівних даних, справи про дер-
жавні злочини, службові злочини, справи про 
порушення законів про друк, справи щодо 
порушення порядку управління тощо. Поши-
реність даних категорій справ на території 
округу Київської судової палати залежала від 
економічної, політичної та соціальної ситуа-
ції в регіоні. При цьому варто зауважити, що 
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судова реформа 1864 року, проголошуючи 
суд скорий, рівний та справедливий, у сфері 
кримінального судочинства в окрузі Київської 
судової палати забезпечити його повною мі-
рою, попри позитивні моменти, так і не змог-
ла. Доказами цьому слугує, перш за все, 
класовий підхід до розгляду різних категорій 
судових справ на території округу Київської 
судової палати, що проявлявся в різних під-
ходах до вирішення судових справ селян та 
поміщиків чи державних службовців, розгляд 
державних, службових злочинів із політичним 
елементом не окружними судами, а судовою 
палатою, як судом першої інстанції, участь 
станових представників у відправленні пра-
восуддя, а тому і взаємозв’язок судової та 
адміністративної влади, громіздкі та тривалі 
строки розгляду лише деякого кола судових 
справ Київської судовою палатою, натомість 
короткі строки розгляду серйозних політич-
них злочинів, судова тяганина в судах окру-
гу та в Київській судовій палаті в тому числі 
тощо.
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У роботі визначено особливості формування понятійно-категоріального апарату юридичної науки. 
Досліджено теоретико-правові та практичні аспекти застосування антрополого-комунікативного мето-
дологічного підходу до пізнання права. Встановлено пізнавальний потенціал антрополого-комуніка-
тивного методологічного підходу щодо виокремлення й характеристики пізнавальних аспектів права. 
З’ясовано пізнавальні аспекти права, які потенційно можуть бути закладені в основу розуміння його 
категоріальних закономірностей.

Ключові слова: методологія,  методологія  юридичної  науки,  методологічний  підхід,  антрополо-
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В работе определены особенности формирования понятийно-категориального аппарата юридиче-
ской науки. Исследованы теоретико-правовые и практические аспекты применения антрополого-ком-
муникативного методологического подхода к познанию права. Установлен познавательный потенциал 
антрополого-коммуникативного методологического подхода относительно выделения и характеристи-
ки познавательных аспектов права. Выяснены познавательные аспекты права, которые могут быть за-
ложены в основу понимания его категориальных закономерностей.

Ключевые слова: методология, методология юридической науки, методологический подход, антро-
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Nastavna A.V. COGNITIVE POTENTIAL OF ANTHROPOLOGICAL AND COMMUNICATIVE 
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF LAW AS AN INDEPENDENT CATEGORY

The author defines the peculiarities of the formation of the conceptual-categorical apparatus of legal science. 
The theoretical-legal and practical aspects of the application of the anthropological-communicative method-
ological approach to the knowledge of law are researched. The cognitive potential of the anthropological and 
communicative methodological approach to the identification and characteristics of cognitive aspects of law is 
established. The cognitive aspects of law, which can potentially be laid down in the basis of understanding of 
its categorical laws, are found out.

Key words: methodology, methodology of  legal science, methodological approach, anthropological and 
communicative methodological approach, law, legal category.

Пізнавальний потенціал антрополого-ко-
мунікативного методологічного підходу до пі-
знання права важко переоцінити, оскільки він 
дає змогу не лише дослідити той чи інший 
аспект правових явищ, а й сформувати піз-
навальну стратегію наукового дослідження, 
забезпечити формування та обґрунтування 
самостійного вчення про право як складне 
багатоаспектне явище. Застосування антро-
полого-комунікативного методологічного під-
ходу дає змогу здійснити аналіз права крізь 
призму філософсько-світоглядної позиції 
людиноцентризму, концепції людиновимір-
ності, верховенства права й комунікативної 
парадигми, а також як особливого антропо-
лого-комунікативного феномена, зумовлено-
го природою людини, її фізико-біологічними 
особливостями, соціокультурними аспектами 
взаємодії суб’єктів соціуму. Функціональне 
призначення антрополого-комунікативного 
методологічного підходу має складний харак-
тер, що, на нашу думку, може бути розкрите 
з позиції декількох напрямів його впливу на 
пізнання явищ правової реальності. Насампе-
ред мова йде про категоріальний аналіз права, 
де антрополого-комунікативний методологіч-
ний підхід функціонально здатний обґрунту-
вати понятійність досліджуваних правових 

явищ, запропонувати нове або вдосконалити 
існуюче визначення відповідного поняття, а 
також розкрити ознаки вказаного методоло-
гічного підходу з позиції його самостійності 
як особливого антрополого-комунікативно-
го феномена. Проведення вказаного дослі-
дження дасть змогу розкрити пізнавальний 
потенціал антрополого-комунікативного ме-
тодологічного підходу до вивчення права як 
самостійної категорії.

З огляду на зазначене завданням стат-
ті буде встановлення особливостей фор-
мування понятійно-категоріального апарату 
юридичної науки, а також визначення піз-
навального потенціалу антрополого-кому-
нікативного методологічного підходу щодо 
виокремлення й характеристики пізнавальних 
аспектів права, які потенційно можуть бути 
закладені в основу розуміння його категорі-
альних закономірностей.

У своїй єдності існуючі визначення категорії 
«право» утворюють зміст понятійно-категорі-
ального апарату, виступають засобом фікса-
ції властивостей, істотних ознак і закономір-
ностей права. Варто погодитись із думкою 
М.І. Панова, що правові категорії й поняття 
відображають певний рівень (зріз) знань (ін-
формації) у галузі державно-правових явищ 
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незалежно від того, чи включені вони в зміст 
позитивного права (закони або підзаконні 
нормативно-правові акти). Ці наукові правові 
утворення як результат наукового пізнання, 
безумовно, завжди передують їх офіційному 
(нормативно-правовому) визнанню та закрі-
пленню в правовій матерії в процесі пра-
вотворчості [1, с. 3–4; 2, с. 18–19]. З огляду 
на це антрополого-комунікативний методоло-
гічний підхід до пізнання права як самостійної 
категорії не пов’язує категорійність права з 
його формально-юридичним закріпленням, 
а обґрунтовує значно ширший підхід до його 
формулювання, що може мати як доктриналь-
ний рівень, тобто бути сформованим у по-
ложеннях правової доктрини, так і реальний 
рівень, тобто існувати й функціонувати в ре-
альному житті соціуму та людини. Окрім того, 
можна вести мову також про наявність юри-
дичного рівня, за якого право набуває право-
вих властивостей, виключно будучи закріпле-
ним за допомогою засобів юридичної техніки 
в змісті відповідних правових актів.

Антрополого-комунікативний методологіч-
ний підхід дає можливість розкрити право не 
лише з позиції його формального закріплен-
ня та загальнообов’язковості поширення на 
суспільні відносини, що фактично відображає 
форму комунікативних взаємин суб’єктів та 
антропологічної сутності права, а й із позиції 
його природи, сутності, змісту, походження, 
утворення, поширеності на суспільні відно-
сини, що має формально визначений загаль-
нообов’язковий характер, а також є явищем 
значно ширшим і багатоаспектним, відобра-
жаючи його реальність та дієвість у процесі 
впорядкування суспільних відносин. Про-
довжуючи наукове дослідження, спробуємо 
виокремити й охарактеризувати пізнавальні 
аспекти права, які потенційно можуть бути 
закладені в основу розуміння категоріальних 
закономірностей права шляхом застосування 
антрополого-комунікативного методологіч-
ного підходу, що дасть змогу в подальшому 
обґрунтувати його місце в системі понятій-
но-категоріального апарату юридичної науки 
та розкрити право як особливу антрополо-
го-комунікативну систему.

Є.К. Шишкіна та О.О. Носирєв визнача-
ють наукове пізнання загалом як особливий 
вид пізнавальної діяльності, спрямований на 
вироблення об’єктивних, системно органі-
зованих та обґрунтованих знань про приро-
ду, людину й суспільство [3, с. 29]. Зокре-
ма, наукове пізнання відрізняється від інших 
видів пізнавальної діяльності використанням 
спеціальних засобів і методів дослідження, 
характеризується системністю та структур-
ністю. Наразі антрополого-комунікативний 
методологічний підхід до пізнання правових 
явищ визначає зумовленість права такими 
людськими якостями, як свобода, відпові-
дальність та власність, які як правові фено-
мени виникають не самі по собі, а у вигляді 
необхідних системних компонентів людського 
й соціального буття [4, с. 16–24]. Саме ця 
обставина визначає людиновимірність пра-
ва та його розвиток у межах комунікативної 
парадигми, а тому антрополого-комунікатив-
ний підхід має перевагу в пізнанні й розумін-

ні насамперед людиноцентризму в праві, що 
може в подальшому становити основу для 
обґрунтування понятійного розуміння права.

Окреслимо основні аспекти розвитку лю-
диноцентризму. Одним із найвидатніших 
дослідників філософії людиноцентризму 
В.Г. Кременем здійснено фундаментальне 
розроблення цього питання з огляду на на-
ціональну ідею та проблеми в освітньо-соці-
альній сфері буття людини. На його переко-
нання, людиноцентризм – 1) це актуалізація 
гуманістичних тенденцій у сучасну епоху, 
відхід від раціоналізованих прагматичних ім-
перативів; 2) нова якість філософсько-освіт-
нього розуміння ролі людини, яка сьогодні 
має перевагу як над масштабами класично-
го антропоцентризму, гуманізму, моралізму, 
так і над філософською антропологією та 
персоналізмом, оскільки виходить за їх межі;  
3) це нова якість інноваційного мислення лю-
дини, яка переважає масштаби гуманізму та 
виходить за межі філософської антропології  
[5, с. 7, 12–13]. Науковець зосереджує нашу 
увагу на тому, що людиноцентризм є проявом 
нової парадигми мислення й світогляду, про-
те відбувається перебільшення сутнісних меж 
змісту цього явища.

У науковій літературі не існує загального 
підходу до розуміння сутності людиноцен-
тризму. Його визначають як ідеологію, кон-
цепт (концепцію), стратегію розвитку суспіль-
ства, філософію, напрям філософської думки, 
принцип, світоглядне мислення. На нашу 
думку, під час вирішення цього питання необ-
хідно з’ясувати, що саме змістовно проти-
ставляється людиноцентризму. Упродовж іс-
торичного розвитку суспільства та зміни епох 
у людини виникають різні екзистенційні само-
відчуття, які можуть бути типологізовані в різ-
ні світоглядні напрями залежно від того, чому 
надається найбільша цінність і безумовний 
пріоритет у той чи інший період. Професор 
В.Г. Кремень вважає, що завдяки цьому кон-
цептуалізуються філософсько-світоглядні по-
зиції [6, с. 7–8], а саме логоцентризм, космо-
центризм, теоцентризм, антропоцентризм, 
соціоцентризм, економоцентризм тощо. 
Епохи змінюються, змінюються також пріо-
ритети. Відповідно, з встановленням нового 
пріоритету здійснюються переорієнтація та 
зміна світогляду. Поява «постлюдини» або 
«протолюдини» в епоху постмодерну зумови-
ла створення нової філософсько-світоглядної 
позиції людиноцентризму, основним пріори-
тетом якої є людина в новій якості з її потре-
бами й інтересами як мета та смисл прогресу 
й розвитку світу в багатоманітності проявів.

Людиноцентризм у праві має свої осо-
бливості, тому зупинимось на їх розгляді, 
застосовуючи антрополого-комунікативний 
підхід. Право має вирішувати завдання збе-
реження, упорядкування, регулювання та 
спрямування соціального буття за певними 
ціннісними й цільовими векторами [7, с. 189]. 
Актуальним буде питання, які саме цінності та 
їх спосіб функціонування притаманні певному 
періоду розвитку права. Професор Т.З. Га-
расимів вважає: «Ці фактори детерміновані 
логікою культурно-цивілізаційного процесу 
етносу (етносів), нації, їхньою історією в ми-
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нулому та стратегією в майбутнє» [7, с. 189]. 
Наприкінці XX – на початку XXI ст. активно від-
булись зміни в ідеології українського права з 
державоцентризму на людиноцентризм, що 
зумовлювалось відходом від радянської док-
трини права й побудови власної національної 
традиції права з урахуванням європейських 
цінностей. У дисертаційному дослідженні 
М.С. Кельмана доведено, що важливими тен-
денціями розвитку сучасного правознавства 
є актуалізація людиноцентричних наукових 
досліджень у сфері як приватного, так і пу-
блічного права [8, с. 59–76]. Отже, пізнання 
права, правових явищ дедалі більше орієн-
товане на засади людиноцентризму, що дає 
змогу не лише розкрити його сприйняття, а 
й забезпечити вдосконалення його формулю-
вання. Водночас в окремих наукових дослі-
дженнях існує інша позиція – думка, що зміна 
відбулась не на людиноцентризм, а на його 
«модифікований відповідно до сучасних укра-
їнських реалій різновид» – соціоцентризм – 
через низький рівень цивілізаційного розвит-
ку української держави, а тому пропонується 
здійснювати подальше оновлення права Укра-
їни, а саме в тривимірній системі соціальних 
координат: «людина», «суспільство» та «дер-
жава» [9, с. 48]. Тривимірна система соці-
альних координат «людина – суспільство – 
держава» справді потребує модернізації. На 
думку професора С.В. Бобровник, на зміну 
етатистським і юснатуралістським уявлен-
ням має прийти пізнання того, що зазначені 
суб’єкти є насамперед партнерами, які функ-
ціонують у людському середовищі та разом 
вирішують загальні завдання [10, с. 32].

Антрополого-комунікативний підхід до 
розуміння й дослідження права та правових 
явищ являє собою синтез двох складників: ін-
дивідуального (суб’єктивного), що пізнається 
за допомогою антропологічного аспекту, та 
соціального (об’єктивного), досліджуваного в 
межах комунікативного аспекту права. Саме 
тому існує необхідність застосування антро-
полого-комунікативного підходу, який за сво-
єю сутністю спрямований на забезпечення 
компромісності та спроможний вдосконалити 
взаємозв’язок індивіда й соціуму з огляду на 
філософсько-світоглядну позицію людино-
центризму в праві.

Основою для концепції людиноцентризму 
є права й свободи людини та громадянина. 
У статті 3 Конституції України проголошено: 
«Людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Укра-
їні найвищою соціальною цінністю. Права й 
свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження й забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком дер-
жави» [11]. Тому можна стверджувати про 
закріплення людиноцентризму в праві на 
законодавчому рівні, проте з урахуванням ан-
трополого-комунікативного підходу право не-
можливо звести до певного одного елементу: 
«норми», «правовідносин», «закону», «право-
вих емоцій», «звичаю» тощо. Тому пізнання 
права та подальше його формулювання крізь 
призму антрополого-комунікативного мето-

дологічного підходу доцільно здійснювати 
крізь призму дослідження людиноцентризму 
в праві, у межах чого можна з’ясувати стан 
інтегрованості правових цінностей у взаємо-
відносини людей.

Актуалізується проблема людиноцентриз-
му в праві як основи розуміння права також 
у межах тенденції до глобалізації й інтегра-
ційних процесів правового та суспільно-по-
літичного життя. У сучасній науковій праці, 
присвяченій проблемам міжнародних сис-
тем в умовах глобального розвитку, окремо 
ґрунтовно розглядається людиноцентризм як 
антропологічна парадигма євроінтеграційної 
політики. Автори вважають, що кінцева мета 
людиноцентризму як антропологічної пара-
дигми євроінтеграційної політики – це олюд-
нення оточуючого світу природи й суспільства 
з позицій розвиваючих потреб людини. Це оз-
начає, що критерієм суспільного прогресу та 
його кінцевою метою є людська особистість, 
можливість і перспектива її всестороннього 
розвитку, її універсалізація в масштабах куль-
тури, соціуму й природи [12, с. 286], а також 
права та держави. Отже, у сучасній правовій 
науці людиноцентризм – це нова філософ-
сько-світоглядна позиція, яка має потенціал 
стати вирішенням багатьох теоретико-право-
вих проблем, що активізувались на початку 
XXI ст.

Розуміння права крізь призму антрополо-
го-комунікативного методологічного підхо-
ду потребує аналізу також комунікативного 
складника права як невід’ємної його власти-
вості, у межах якої право виникає, розвива-
ється, існує, функціонує, удосконалюється 
тощо. На переконання А.С. Токарської, трак-
тування права як засобу комунікації є посту-
пом до сучасних раціональних правовідносин. 
Норми не повинні довільно привноситись у 
суспільне буття, навпаки, вони мають вияв-
лятись у контексті останнього як інтеракції 
оптимальної суб’єкт-суб’єктної взаємодії  
[13, с. 36].

Комунікативність як аспект визначення ка-
тегорійності права зумовлена насамперед 
природною спроможністю людини ініціювати, 
брати участь, змінювати та припиняти взаємо-
відносини з іншими індивідами, а також зав-
дяки цьому отримувати інформацію, акумулю-
вати її, аналізувати та вчиняти в подальшому 
відповідні вольові вчинки чи утримуватись 
від їх вчинення. Окрім того, комунікативність 
права зумовлена також особливостями пси-
хіки людини, її здатністю до керування й під-
корення, наслідками чого є комунікативна 
інтерсуб’єктивна взаємодія, що проявляєть-
ся в правовій культурі, соціальних інститутах, 
правових текстах та втілюється в правосвідо-
мості, правових нормах і правових відноси-
нах, які утворюють єдину правову структуру  
[14, с. 1]. Таким чином, право розуміється 
як універсальний засіб унормування інтерак-
ції для суб’єктів комунікації, забезпечуючи в 
подальшому виникнення, зміну, скасування 
комунікативних зв’язків у правовій сфері. Ко-
мунікативний аспект у розумінні права має 
важливе значення для формулювання право-
вих норм у процесі творення права, а також 
для подальшої інтерпретації права та його 
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застосування. Єдині підходи до визначення 
права забезпечують комплексність, однома-
нітність, єдиний стиль формулювання право-
вих норм, а також можливість точного й одно-
значного розуміння права та його подальше 
поширення на відносини між суб’єктами  
права.

Поза комунікацією право взагалі неможли-
ве, оскільки поза комунікацією існує не пра-
во, а лише деякі матеріальні об’єкти. Умовою 
правоґенези є не виникнення держави, а 
формування психосоціокультурних реалій, які 
мають комунікативну спрямованість і в яких 
знаходять свою об’єктивацію правові тексти, 
правові норми й правові відносини, які зумов-
люються інтерсуб’єктивною (комунікативною) 
діяльністю членів соціуму. Ще однією важли-
вою ідеєю комунікативного підходу є те, що 
уявлення про наявність чи відсутність права 
в конкретному суспільстві пов’язується не з 
наявністю чи відсутністю законів, а з наявніс-
тю чи відсутністю реальних прав та обов’язків 
самих членів суспільства, наявністю правової 
комунікації [15, с. 63–64].

Комунікативність права в контексті фор-
мування понятійно-категоріального апарату 
юридичної науки та визначення поняття «пра-
во» дає змогу врахувати такі аспекти права, 
як право на комунікацію, право як комуніка-
тивна система, комунікативні механізми пра-
вової діяльності, комунікативна природа пра-
ва, правова комунікація, правовий конфлікт 
і правовий компроміс, правова комунікація, 
система комунікативного права.

Таким чином, антрополого-комунікативний 
методологічний підхід до пізнання права дає 
змогу виокремити та охарактеризувати пізна-
вальні аспекти права, які потенційно можуть 
бути закладені в основу розуміння його кате-
горіальних закономірностей, основою яких є 
такі положення:

– про поєднання в праві ↔ антропологічних 
засад його сутності та комунікативної парадиг-
ми його зародження, становлення, розвитку, 
удосконалення й функціонування, що заснована 
на ідеях визнання людини найвищою соціаль-
ною цінністю та взаємодії суб’єктів соціуму;

– про можливість збалансування ідей аб-
солютизації людини та її взаємодії з іншими 
суб’єктами соціуму як передумови зароджен-
ня, становлення, розвитку, удосконалення й 
функціонування права;

– про поєднання таких пізнавальних моде-
лей у праві, як «я ↔ інші» (за якої як «Я» висту-
пає індивід, наділений властивостями інди-
відуальності, наявності потреб та інтересів, 
соціалізованості, мислення, відповідальності, 
а під категорією «Інші» розуміються інші ін-
дивіди, соціальні групи, суспільство загалом) 
та «людина ↔ суспільство ↔ держава» (що 
засновується на партнерських засадах, наці-
лених на досягнення правового компромісу);

– про панування біполярної моделі соці-
ального життя, що заснована на поєднанні 
інтересів людини й суспільства, а також лю-

диновимірної парадигми з комунікативним 
складником для забезпечення ефективної 
взаємодії між індивідом та соціумом;

– про об’єктивну необхідність створен-
ня ефективної комунікації (взаємодії), що 
заснована на людиноцентриських засадах, 
з метою забезпечення результативнос-
ті творення права, його інтерпретації та 
застосування.
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В статье дается описание основных подходов к определению международного верховенства права 
и его роли в глобальном гражданском обществе. Автор анализирует различные определения верховен-
ства права, предложенные иностранными учеными. При этом основной акцент поставлен на между-
народную версию концепции. Также особое внимание уделено взаимосвязи между национальным и 
международным проявлениями исследуемого явления. Сделан вывод о том, что идея международного 
верховенства права является довольно комплексной, поскольку она представлена в виде системы раз-
личных характеристик (параметров).
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Ремінська Ю.Ю. РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
(ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

У статті досліджено основні підходи до визначення міжнародного верховенства права та його 
ролі в глобальному громадянському суспільстві. Автор аналізує різні визначення верховенства права, 
запропоновані зарубіжними вченими. При цьому основний акцент зроблений на міжнародній версії цієї 
концепції. Також особливу увагу приділено взаємозв’язку між національним і міжнародним проявами 
досліджуваного явища. Зроблено висновок про те, що ідея міжнародного верховенства права є досить 
комплексною, оскільки вона представлена у вигляді системи різних характеристик (параметрів).

Ключові слова: теоретична  концепція,  верховенство  права,  міжнародне  верховенство  права, 
системно-структурний підхід.

Problem statement and its relation to 
important scientific and practical tasks. In 
1991, Professor of Law of Ohio State University 
John Quigley wrote about the prospects for the 
international rule of law. He noted: “The rule of 
law is a key element in the reduction of inter-
national conflicts and the promotion of a har-
monious society” [8, p. 320]. It is necessary 
to agree with this thesis and point out that the 
functional tasks of the Rule of Law have not lost 
their relevance, but rather, their list has consid-
erably been expanded. Taking into account var-
ious globalization processes and unification of 
the legal knowledge, there is a qualitatively new 
level of the Rule of Law operating – international 
arena. In this respect, those are rightly heralded 
as major definitional and practical challenges, 
caused by the researched concept.

H. P. Aust in his academic work “Complicity 
and the Law of State Responsibility” has correctly 
observed that being a concept without clearly de-
fined content, there is a wide range of approach-
es to the rule of law definition, particularly in its 
international dimension: “they range from reaffir-
mations of the protection of the individual by hu-
man rights over the rule of law as a benchmark for 
good governance to understandings which equate 
the rule of law simply with the idea that there be 
law in international relations [1, p. 53].

Reviewing existing literature on the cur-
rent subject. While agreeing with the precious 
statement, in should be noted that the inter-
national Rule of Law (hereinafter – IRoL) was 
explored from different angles. Among most 
prominent scholars, who undertook their stud-
ies in IRoL field are: H. P. Aust, I. Hurd, M. Ke-
natake, A. Nollkaemper, L. Pech, J. Waldron, 
A. Watts and others.

However, despite the existence of sufficient 
literature on the IRoL issue, there are still im-
portant questions which remain unresolved in 
modern legal theory. Among them, particular-
ly are definitional issue of the concept and the 
problem of its functioning at the international 
level. At the same time, there is no systematized 
scientific research related to the relevance of 
IRoL existing and its correlation with the particu-
lar domestic model.

In this regard, the overall aim of the study is 
to create an appropriate basis for scholars to try 
to deconstruct contemporary IRoL definition, to 
expand its meaning and to show that this con-
cept have not only theoretical connotation, but 
also practical application.

Main material presentation. In the domes-
tic general state and law theory there are very 
few studies devoted to the international rule of 
law in its categorical and conceptual aspects. 



30 Серія Юридичні науки

Випуск 4. Том 1. 2017

This is due to the fact that there is a general 
prejudice about international manifestation of 
the rule of law and its investigation only with-
in the framework of international public law. 
However, foreign researches in this field of le-
gal science do not follow a unified framework 
and some hard-hitting rule of law issues are 
not analyzed at all. As a result: “Yet the rule 
of law is more easily invoked than understood. 
While its fundamental importance is acknowl-
edged and usually taken for granted, it is not a 
concept with any readily identifiable content…”  
[9, p. 15]. Thus, in this context for the mod-
ern legal theorist it is necessary to develop and 
suggest (for further practical use) the norma-
tively-theoretical construction of the rule of law, 
taking into account the dynamic development of 
the international legal system.

In the field of international law, where the rule 
of law is widely used by various international or-
ganizations, the methodological role of the law 
theory can be expressed in the following terms. 
First of all, general law theory, having its own 
methodological tools, can identify those areas 
of legal matter, where the rule of law is less ef-
fective. This, in turn will allow us to reconsider 
existing in international law positions about the 
role and significance of the researched idea in 
the world community development. Along with 
this, legal theory can help in interpretation of 
many terms related to the rule of law function-
ing (for example, such terms as “authority”, “law 
principle”, “legal order”, “abuse of law”, “arbi-
trary power”, “quality of law” etc.). Secondly, 
legal theory, performing methodological func-
tions towards other legal sciences (especially 
constitutional and administrative law), is able to 
determine features of the IRoL that in future can 
be adapted and implemented into national le-
gal systems. And, finally, legal theory is able to 
develop indicators and criteria for the effective 
implementation of the Rule of Law by States – 
members of international community.

Having analyzed a sufficient number of spe-
cial academic researches, there is a less then 
rhetorical question: whether any IRoL exists in 
practice or it is just an idea fixed at the doctrinal 
level? Certainly and without any doubt, at the 
present moment among foreign rule of law re-
searchers there are quite different views on how 
to understand this phenomenon in the interna-
tional framework. In the most general terms, 
there are only two visions of the IRoL: a) this 
concept cannot and does not exist at the inter-
national level; b) rule of law in its international 
version actively operates in several dimensions, 
in other words, it can be expressed in various 
ways (as a common heritage and legal value, as 
a tool to promote human rights etc.). In the first 
case, the IRoL opponents believe this doctrine 
could not exist in international law context be-
cause there is no centralized authority as well as 
a uniform law-maker, so the Rule of Law at this 
level unable to perform its essential tasks. IRoL 
proponents, on the other hand, are convinced 
that this concept is universal and flexible, and 
at the international level reaches its higher lev-
el of abstraction in order to complete all tasks 
that are set out for the global community. In this 
study, we believe that it would be inappropriate 

to dwell on those points, related to the contro-
versial issues of the IRoL existence, considering 
that the main purpose of this article is an at-
tempt to systematize all approaches to the defi-
nition and as a result – to deconstruct the whole 
concept, refresh its understanding. 

The controversy about the status and legal 
nature of the Rule of Law shows that this cat-
egory is dynamic enough. Therefore, there are 
many opinions on how it should be defined. 
However, the list of approaches is not compre-
hensive. A very thoughtful analysis made it pos-
sible to distinguish following key approaches to 
the IRoL definition:

(1) approach, according to which the rule 
of law is examined in terms of legal relations, 
which it is supposed to regulate; the rule of 
law regulates relations between key actors of 
international law as well as it is a relations of 
dual character; among such actors of interna-
tional law are national governments (national 
entities), private entities, international organi-
zations (governmental and non-governmental) 
and other international institutions (for example,  
M. Kanetake) [3];

 (2) instrumental approach considers the rule 
of law to be a set of resources, tools that gov-
ernments and others use to explain, legitimate 
and understand their policies (I. Hurd) [2];

(3) approach, which defines the rule of law as 
a “meta-principle”, as a constitutional foundation 
for international organizations; examples of the 
former approach can be found in analytical lit-
erature, in which the rule of law has emerged as 
a legal value, common for both international or-
ganization and its member-States (L. Pech) [7].

To deal with the definitional issue, H. P. Aust 
represented an interesting idea: in most general 
terms, IRoL has two meanings: in first case it re-
fers to the international standards which applies 
to States and which States have to respect in 
their dealings with their citizens; in second case – 
it is used to describe relations between States as 
independent subjects of international law. More-
over, there is also a view that international rule of 
law is very similar in its content to a so-called “Lo-
tus principle” (or Lotus approach), according to 
which the freedom of Individual States to do what-
ever they please as long as there are no fixed lim-
itations upon their independence [1, pp. 58-60].  
Such scientific position should be accepted, de-
spite of the fact, that in our view those meaning 
of the IRoL are rather its substantive aspects. In 
addition to this, IRoL should also be considered 
along with structural considerations of the inter-
national legal system, with the way its component 
parts interact and how international law is inter-
preted in light of this ideal.

That is precisely why recently, scientists also 
highlight the importance of the so-called sys-
temic-structural approach to the IRoL nature. 
According to this, IRoL is a rather complex sys-
tem, which includes a number of interconnected 
sub-principles. In its turn, their functional fea-
tures can have a significant difference between 
each other. A. Watts has rightly pointed out, 
that Rule of Law has a substantial content, but 
the structural characteristics made this concept 
quite flexible, because this content can rapid-
ly be changed. That is what “attract[s] a wide 



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 31

range of support within international communi-
ty” [9, p. 22]. Such approach is also taken by 
another scholar H. P. Aust, who in his funda-
mental work considers the IRoL along with the 
structural features of the international legal sys-
tem. Crucially, the Rule of Law serves as a set of 
tools, with the aid of which the international law 
(its component parts and legal subjects) is in-
terpreted. Accordingly, “[…], such an approach 
implies the need to subdivide the rule of law into 
a special set of principles, which have devel-
oped over the centuries in a domestic context, 
but modified in international arena” [1, p. 54].

Having analyzed the main features of the 
suggested approach, it cannot be too high-
ly stressed that there is no common opinion 
among scholars regarding what components 
should shape an IRoL. Another important con-
sideration is that at the present moment there is 
no complete distinction between requirements 
and components of the Rule of Law. The range 
of views on this problem is not so extensive. 
Quite often, the components of the rule of law 
are assimilated to its requirements and vice ver-
sa. For example, judge of International Court of 
Justice Kenneth J. Keith extracted from inter-
national legal practice three essential elements 
of the IRoL: 1) the need for clarity and certain-
ty; 2) the principle of equality before the law;  
3) compliance with the law and the availability of 
independent and impartial courts and tribunals 
with compulsory jurisdiction to resolve disputes 
about, and help ensure compliance with, inter-
national law [4, p. 408]. At the same time, IRoL 
elements have been developed in A. Watts’ ba-
sic research. The scientists points out that there 
must be the following elements of the IRoL:

– completeness and certainty of the law: the 
law must be capable of governing all situations 
which might arise within it, and that accordingly 
the courts must be able to decide on the basis 
of applicable law all cases brought before them;

– equality before the law (predominantly 
manifests itself in so-called “principle of sover-
eign equality of States”): all States which come 
within the scope of a Rule of Law must be treat-
ed equally in the application of that rule to them 
without any exceptions;

– absence of arbitrary power: there should 
be a well-defined set of limits of areas in which 
international law allows a State to act at its 
pleasure without having to account for its ac-
tions internationally;

– effective application of the law: the law has 
to be effectively applied; there are three differ-
ent aspects of the “effective application”: a) ju-
dicial settlement – there is must an ability of a 
State which finds itself with a legal difference 
with another State to have recourse to a judi-
cial tribunal to have that differences resolved; 
b) enforcement – the ability of the international 
community to ensure that if a State refuses to 
comply with the law, the law can nevertheless be 
enforced against it; c) application in practice – 
regular application of the law by States in their 
day-to-day dealings with each other as part of 
regular pattern of their international relations [9, 
pp. 27-33]. In the light of the above stated, it is 
believed such elements refer to the qualitative 
characteristics of the law as the regulator of so-

cial relation, and this is only one aspect of the 
Rule of Law (as a general idea).

In addition to the above, some scholars take 
different positions regarding the balance be-
tween international and national versions of the 
Rule of Law. For instance, in M. Kanetake’s 
opinion, attention should be paid to the national 
rule of law along with its international dimension. 
There is a significant quantity of studies related 
to the national reception of the international rule 
of law, whereas much less recognized is the in-
ternational reception of the national rule of law 
practice [3, p. 3]. At the same time, H. P. Aust is 
convinced that domestic concepts of the Rule of 
Law are not easily transposable to the interna-
tional level. International law will need to define 
its own concept of the Rule of Law [1, p. 55]. 
As can be seen from the preceding approach-
es, the authors do not deny the fact the there is 
a close relationship between international Rule 
of Law and its domestic version. What is more, 
particular emphasis is placed on the features 
of transposition processes that occur in such 
interaction without referring to the differences 
between these two versions. Without any doubt, 
IRoL is transposable to its national model (and 
vice versa), but in scientific literature was rightly 
pointed out that the transposition of this concept, 
whose origins lay essentially in Anglo-American 
constitutional doctrine, to the present day inter-
national system raises a number of new issues: 
1) can a principle that was originally conceived 
to control the exercise of power within the do-
mestic constitutional framework, be success-
fully duplicated in the international legal system 
where no central power exercises control over 
the community? 2) if it can, does such a du-
plication require a reconceptualization of the 
principle itself in order to adapt it to the dif-
ferent legal conditions of international society?  
[6, pp. 188-189]. Taking into account the pecu-
liarities of international law, the difference be-
tween them are actually significant enough.

In the academic discourse, differences be-
tween international and national Rule of Law 
concepts are discussed from various perspec-
tives. A. Watts, for example, believes among 
such differences are: 1) functional lines, in 
which operate national and international RoL; 
2) different content according to the level of 
operation; though, it is believed national model 
of the RoL has more specific requirements that 
often reflect a State’s particular historical and 
constitutional evolution [9, p. 16].

Equally important is the position, main idea of 
which is that in view of the globalization process, 
rule of law within its national content has trans-
ferred to a new, internationalized level. It is be-
lieved that the notion of “internationalized rule of 
law” was introduced into scientific discourse by 
A. Nollkaemper, who in his research pointed out 
the following. The internationalized character of 
the rule of law is expressed through the dichoto-
my between its national and international dimen-
sions. The internationalized nature of the rule of 
law lies in the fact that its key element is the inde-
pendent judiciary. It is exactly what distinguishes 
the rule of law at the international level from the 
internationalized rule of law. It has been contested 
whether independent courts are necessary ele-
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ment of the rule of law at the international level. 
But when international law overlaps with domestic 
law, the absence of independent court that can 
review international law-based claims is not ac-
ceptable. And therein lies the precise purpose of 
internationalized rule of law [5, pp. 75-76].

Conclusions. Summarizing the above-men-
tioned, we can state that the IRoL has a quite 
multi-faceted nature. Therefore, its doctrine 
should be understood as an essential part of the 
legal system of society in its global sense; as a 
legal value, occurred at the international level 
and which has both political and legal connota-
tions; category, which reflects the social needs 
of contemporary society through the creation of 
a specific set of requirements that must be met 
by every legal State.

Trying to underpin a nature of the IRoL con-
cept from the practical perspective, it is essential 
to note, today scholars have different approaches 
to the RoL definition. But much better is not to 
define the notion, but reveal the content of the 
Rule of Law. As any legal phenomenon, IRoL has 
its own peculiar characteristics. Thus, IRoL can be 
understood as: 1) a characteristic of the relations 
between States as members of international com-
munity; 2) founding principle of the most interna-
tional organizations; 3) a powerful tool not only in 
human rights protection but also in theirs effective 
promotion; 4) can serve as an international stand-
ard; 5) as a development strategy and 6) as a tool 
of interpretation of international sources of law.

The concept of the IRoL is a rather complex 
system, which includes a number of intercon-
nected sub-principles. In its turn, their function-
al features can have a significant difference be-
tween each other.

Prospects for the further researches. In 
the context of this research, among most prom-
ising and challenging rule of law directions are:

1. How the legal practice related to the IRoL 
could help to effectively promote this concept at 
the national level.

2. Legal methods and approaches that could 
be used to transpose the IRoL concept into na-
tional legal systems.

3. Identification of gaps in national legal the-
ory as well as practice in order to absorb and 
transform best practices in adaptation by other 
countries the main ideas of the IRoL doctrine.

4. Designing a check-list of the essential IRoL 
structural components.

5. The conditions which have to be met by 
the IRoL to exist.

6. Dialectical interrelations between IRoL and 
its domestic version, which would increase the 
efficiency of the national legal system by pre-
venting the emergence of legal gaps in Ukrain-
ian legislation.

7. Legal instruments that are created in the 
process of IRoL functioning (both at internation-
al and national levels).
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Стаття присвячена поняттю юридичної аргументації, структурним елементам юридичної аргумен-

тації.
Ключові слова: юридична аргументація, доведення, теза, аргумент, демонстрація.

Статья посвящена понятию юридической аргументации, составляющим элементам юридической 
аргументации.

Ключевые слова: юридическая аргументация, доказательства, тезис, аргумент, демонстрация.

Salo V.A. LEGAL ARGUMENTATION AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS
The article is devoted to the concept of legal argumentation and its elements.
Key words: legal argumentation, evidence, thesis, argument, demonstration.

Постановка проблеми. Динамізм і уріз-
номанітнення правового життя, що останнім 
часом притаманні Україні, тягнуть за собою 
ускладнення юридичної практики, що зумов-
лює необхідність пошуків нових концепцій, 
підходів, методів. 

У сучасному суспільстві теорія аргумента-
ції стала інструментом пошуку оптимальних 
рішень різноманітних задач, що виникають 
у ході соціальних процесів. Із цієї причини 
аргументація затребувана суто прикладними 
видами людської діяльності – юриспруден-
цією, економікою, управлінням фінансами, 
інвестиціями та ін. Детальні розробки про-
блем теорії аргументації продиктовані необ-
хідністю вдосконалення основного методу 
колективного мислення в суспільстві – діа-
логу, що бере свій початок у філософській 
аргументації.

Ступінь розробленості проблеми. Су-
часні дослідження теорії аргументації є між-
дисциплінарними, адже ввібрали в себе 
знання з логіки, філософії, риторики, теорії 
та філософії права, юридичної техніки, юри-
дичної деонтології, юридичної психології та 
інших. Автор прагне довести, що юридична 
аргументація – це самостійна ланка наукових 
пошуків.

Витоки дослідження поняття юридичної 
аргументації знаходимо в зарубіжних авторів. 
Початок наукового обговорення зазначеної 
проблематики припадає на добу Античнос-
ті – це відомі вчення Аристотеля, Цицерона, 
софістів та інших. Подальші наукові дороб-
ки стосувалися вже періоду Середньовіччя, 
серед дослідників – П. Абеляр, І. Бентам, 
К. Вурштейн, Вольтер, Х. Гегендорф, Г. Лейб-
ніц, А. Франц та інші.

Наступним етапом вивчення теорії аргу-
ментації за кордоном є середина ХХ ст., коли 
до дослідження долучилися А. Андерсон, 
О. Вейнберг, Г. Каліновскі та інші. Значна 
увага аргументації у сфері юриспруденції, 
зокрема взаємодії риторики, логіки і права, 
приділялася в працях Д. Адлера, А. Андер-
сона, Ф. Дворніка, Х. Кампа, Дж. Кліффорда, 
А. Прайора, Х. Перельмана, Г. Х. фон Рігта, 
Т. Стіла, Е. Фетеріс та інших.

Починаючи із 70-х рр. ХХ ст. бере відлік 
т.зв. «нова ера» у вивченні юридичної аргу-
ментації як самостійного напряму наукових 
досліджень. До наукового пошуку долуча-
ються: А. Аарніо, Р. Алексі, Н. Маккормік, 
А. Печенік та інші. У роботах цих авторів зна-
ходимо визначення юридичної аргументації, 
обґрунтування взаємодії права і логіки, раці-
ональності в юридичних дискусіях. 

Зауважимо, що значний внесок в дослі-
дження юридичної аргументації внесли росій-
ські радянські та сучасні вчені, які присвячували 
свої дослідження філософським, психологіч-
ним, комунікативним та іншим аспектам теорії 
аргументації. Серед них відзначимо теоретич-
ні дослідження С. Алексєєва, О. Нікіфорова, 
О. Івіна, Ю. Івлєва, Г. Рузавіна та інших.

Заслуговують на увагу окремі роботи ро-
сійських авторів, присвячені основним тен-
денціям розвитку та напрямам застосування 
юридичної аргументації в судовій практи-
ці Російської Федерації. До них належать 
А. Байрамов, Р. Головкін, К. Каргін, О. Кузн-
єцов, Є. Лисанюк, С. Ізосімов, К. Маштаков, 
О. Парфьонов, І. Першина, Д. Полдніков, 
С. Поляков, А. Прудніков, А. Тягло та інші.

Мовно-комунікативним аспектам аргумен-
тування, що відносяться безпосередньо до 
процесу аргументування (наприклад, судової 
промови), присвятили увагу М. Кіракосян, 
Н. Пригаріна, І. Слєсаренко та інші.

Загальнотеоретичні та історичні аспекти 
теорії аргументації досліджували в працях 
І. Горохова, Т. Дудаш, М. Козюбра, С. Ку-
цепал, П. Рабінович, В. Титов, О. Щербина, 
О. Юркевич; практичну цінність та особливос-
ті юридичної аргументації в судочинстві Укра-
їни обґрунтовували Р. Абрамович, В. Кістяник, 
Г. Журбелюк, М. Савенко, А. Хворостянкіна, 
О. Чорнобай та інші вітчизняні науковці. 

Характерною рисою досліджуваної тема-
тики є те, що її становлення в Україні відбува-
ється, з одного боку, під впливом російських 
учених, а з іншого, – західних науковців, що 
значною мірою впливає на концептуальність 
досліджень. Внаслідок цього в Україні се-
ред науковців відсутня єдність у підходах до 
дослідження юридичної аргументації.
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Мета статті. Не претендуючи на вичерп-
ність, ми прагнемо здійснити дослідження 
поняття та складових елементів юридич-
ної аргументації, що сприятиме здійсненню 
подальших досліджень у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
концептуальної наповнюваності юридичної 
аргументації постала у вітчизняних дослі-
дженнях зі здобуттям Україною незалежності. 
Це не означає, що наукові пошуки раніше не 
здійснювалися. Офіційна доктрина радянської 
доби стрімко використовувала теорію науки 
як інструмент політичної боротьби. Як зазна-
чає російський науковець А. Поляков, «марк-
систська теоретико-правова традиція перед-
бачала діалог, однак його специфіка полягала 
в тому, що в межах радянської наукової сис-
теми учасники наукового спілкування праг-
нули не виявити «істину», а пристосувати до 
вже відомої «істини» […] і одночасно викри-
ти «ворогів», «шкідників». Це був своєрідний 
«монологічний діалог», квазікомунікація» [1]. 
Слід зауважити, що сучасні українські наукові 
доробки у сфері юридичної аргументації та-
кож є досить фрагментарними. 

У дослідницьких пошуках України та за-
рубіжжя можна знайти декілька визначень 
юридичної аргументації. Незважаючи на це, 
в українських дослідженнях відсутній єдиний 
підхід до визначення поняття юридичної аргу-
ментації, її сутнісних ознак, елементів. 

Словники з логіки визначають аргумента-
цію як наведення логічних доказів із метою 
обґрунтування певної думки, зміни позиції чи 
переконання іншої сторони; сукупність таких 
доказів; логічний процес, у ході якого істин-
ність будь-якого положення виводиться з іс-
тинності аргументів; поняття, що позначає ло-
гіко-комунікативний процес, призначений для 
обґрунтування певного погляду з метою його 
розуміння та (або) прийняття індивідуальним 
або реципієнтом масової комунікації [2].

Дослідники юридичної аргументації не 
пропонують таку дефініцію її поняття, яка б 
могла відобразити всю багатоаспектність 
цього явища.

В основі юридичної аргументації – система 
методів, інструментів і засобів, на яких ґрун-
туються філософські погляди, демонструють-
ся філософські твердження і визнаються оче-
видними для аудиторії їх докази [3].

Як зазначалося, наукова література містить 
значну кількість визначень поняття юридичної 
аргументації. 

О. Кузнєцов наводить шість вимірів ар-
гументації (філософський, логічний, соці-
альний, теоретичний, емпіричний, право-
вий). Аргументація – правова категорія, що 
дозволяє шляхом використання юридичної 
мови, філологічної термінології відобрази-
ти державні правові приписи, які спрямовані 
на недопущення чи вирішення виникаючих у 
суспільстві конфліктів [4].

К. Каргін стверджує, що юридична аргу-
ментація – це діяльність із наведення пра-
вових доводів, що може породити правовий 
результат. Досягнення цієї мети дослідник 
вбачає у використанні численних риторичних 
прийомів, наприклад використання гіпербол, 
метафор, а також недедуктивні міркування 

[5]. Однак згідно із цим підходом коректність 
аргументації поступається місцем ефектив-
ності мови. Завданням риторичного підходу є 
вироблення такого інструментарію, який доз-
волив би переконати в правильності займа-
ної позиції конкретну аудиторію. 

П. Рабінович наголошує, що юридична ар-
гументація – це процес і результат мовного 
обґрунтування пропонованого або ухвале-
ного юридично значущого рішення чи діяння  
[6, с. 12]. Р. Ляшенко визначає її як раціональ-
ний спосіб переконання суб’єктів правовід-
носин за допомогою усного або письмового 
впливу на них [6, с. 12]. Е. Фетеріс тлумачить 
юридичну аргументацію як процес наведення 
правової тези і аргументу [7]. Для О. Юрке-
вич – це процес підбору аргументів та струк-
турування відношень між ними відповідно до 
логічних правил істинності, що здійснюється 
в юридичному контексті [8]. За визначенням 
С. Раімо, юридична аргументація є процесом 
надання відповіді на запитання, як конструю-
вати та читати право в обґрунтований спосіб 
[6, с. 12].

Доволі стриманим в оцінці юридичної ар-
гументації є О. Александров, адже він вказує, 
що остання включає в себе боротьбу інтер-
претацій за «правильний смисл» закону в 
заданому контексті владовідносин. Вона не є 
нейтральною і спрямована на обґрунтування 
певної ідеології риторичними засобами [9]. 

Очевидно, що для більшості дослідників 
юридична аргументація є процесом, тоб-
то явищем динамічним. Право – найважли-
віший регулятор суспільних відносин. Воно 
оживає, коли юридичні норми – його еле-
ментарні частини – реалізуються суб’єктами 
соціального спілкування. «Реалізація пра-
ва, – пише С. Алексєєв, – це втілення права 
в життя, реальне втілення змісту юридичних 
норм у фактичній поведінці суб’єктів» [10]. 
Тому, як зазначає К. Каргін, саме в проце-
сі використання прав, виконання обов’язків, 
застосування норм права і здійснюється юри-
дична аргументація [5].

Невід’ємною складовою частиною 
будь-якого процесу або явища є система, 
принципи, елементи.

Принципи – вихідні положення, на яких 
базується теорія юридичної аргументації – 
законності, рівності, об’єктивності, визначе-
ності, несуперечності, достатності тощо [3]. 
Думки про ціннісні характеристики теорії ар-
гументації різняться. Найпримітніше її базові 
цінності визначає Х. Перельман, серед яких: 
неупередженість (fairness), справедливість 
(equity), свобода (freedom), добра воля (good 
faith) та інші [11]. 

А. Парфоньов підкреслює, що визначаль-
ними характеристиками юридичної аргумен-
тації є доказовість, тобто «спроможність, 
ясність, обгрунтованість». Для її забезпечен-
ня суб’єкти оперують аргументами, під яки-
ми розуміються «підстави, доводи, наведені 
докази чого-небудь». У науковій літературі 
підкреслюється, що їх використання повин-
но «співвідноситися з правилами формальної 
логіки». Окрім того, автор відзначає перекон-
ливість як важливу характеристику юридичної 
аргументації [3].
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Таким чином, юридична аргументація – це 
неупереджений процес логічного і мовного 
доведення тієї чи іншої думки з використан-
ням характерних елементів – тези, аргумен-
ту, форми, і яка має на меті досягнення пра-
вового результату. 

Зупинимося на дослідженні складових 
елементів юридичної аргументації. Словник 
іншомовних термінів вказує, що елементом є 
«складова будь-чого цілого» [12], тому наше 
дослідження спрямоване на складення ціліс-
ного уявлення про юридичну аргументацію.

Автори словників та підручників з логіки 
традиційно пропонують виокремлювати такі 
складові елементи (структуру) аргументації:

– тези (твердження, гіпотеза, концепція);
– аргументи;
– форму (демонстрацію, схему) [13].
Аристотель відносив до елементів процесу 

аргументації аргументатора, адресата, пред-
мет аргументації, фактичні дані – базис аргу-
ментації, логіку, неаргументативний супровід 
процесу переконання [5].

На думку О. Александрова, аргументаційна 
ситуація в суді включає в себе: аргументато-
ра, тезу, засоби аргументації, закон, аудито-
рію, опонента і його справу та інші елементи 
[9].

На наш погляд, варто зупинитися на дослі-
дженні особливостей кожного елементу аргу-
ментації з точки зору права – тези, аргумента 
та форми. 

Теза (твердження, гіпотеза, концепція) – 
це положення, яке необхідно обґрунтувати. 
В якості тези можуть виступати положення 
науки. Наприклад, у судово-слідчій діяльно-
сті доводять судження про окремі обставини 
злочинної події: про особу злочинця, про спі-
вучасників, про мотиви і мету злочину, про 
місцезнаходження викрадених речей тощо. 
В якості узагальнюючої тези виступає низка 
взаємопов’язаних суджень, в яких виклада-
ються всі суттєві обставини, що характеризу-
ють із різних сторін подію злочину.

Аргументи, або доводи, – це вихідні теоре-
тичні чи фактичні положення, за допомогою 
яких обґрунтовується теза. Вони виконують 
роль підстави, або логічного фундаменту ар-
гументації, і відповідають на питання, чим об-
грунтовується теза.

Обґрунтування може бути здійснене за 
допомогою вже відомих положень (аргумен-
тів), завдяки побудові певних міркувань (до-
казів). У цьому разі людина також певним 
чином звертається до дійсності, але вже не 
безпосередньо, а опосередковано. Такий 
спосіб характерний переважно гуманітарним 
наукам [14].

Аргументами можуть бути різні за своїм 
змістом судження: теоретичні або емпіричні 
узагальнення, твердження про факти; аксіо-
ми, визначення тощо. 

Існують такі види аргументів: моральні, 
правові (юридичні), соціальні, аргументи про 
сподівання.

Під правовими (юридичними) аргументами 
розуміються об’єктивовані в джерелах права 
норми, нормативно-правові приписи, принци-
пи права, правові дефініції, аксіоми, а також 
найбільш визнані наукові положення (правова 

доктрина, теорії, концепції) і усталені прави-
ла, створені юридичною практикою. В англо-
мовному позначенні цей вид іменується legal 
opinion або legal argument [15, с. 22]. Отже, 
правовим (юридичним) аргументом є аргу-
мент, який наводить принаймні одне правило 
чи закон для підтвердження тези.

Зважаючи на специфіку юридичної аргу-
ментації, відзначимо, що юридичні аргумен-
ти містять такі компоненти: факти, закони, 
правила, застосування правил до фактів і 
висновки (аналіз). 

У пострадянському просторі при форму-
ванні правових позицій використовують, як 
правило, юридичні аргументи (норматив-
но-правові приписи конституцій, законів, іно-
ді міжнародних договорів) [15, с. 22].

Форма (демонстрація, схема) – спосіб, 
який застосовується для обґрунтування тези; 
це логічний зв’язок між аргументами і тезою. 
У загальному вигляді вона являє собою одну 
з форм умовної залежності. 

Ван Гельдер у посібнику по візуалізації 
юридичної аргументації пояснює необхідність 
застосування демонстрації, наголошує на її 
позитивних властивостях. Серед яких зазна-
чено, що демонстрація юридичної аргумента-
ції:

– це інструкція, що базується на карті  
аргументів, є більш ефективною, ніж тради-
ційні методи для поліпшення критичного мис-
лення;

– забезпечує ясність інформації, отриман-
ня добре «організованих» аргументів;

– дає можливість обмінюватися міркуван-
нями з іншими людьми;

– повністю показує структуру аргументу, 
що дозволяє зробити рішення ефективніши-
ми, прозорішими;

– допомагає отримати ясність і зрозуміти 
перспективність аргументу, адже відповідно 
до когнітивної психології людина є кращим 
візуальним / просторовим мислителем;

– надасть змогу викладати думки та діли-
тися ними з іншими людьми задля підтримки 
послідовності, точності та правдоподібності 
[16].

Висновки. У дослідницьких екскурсах вмі-
щується декілька визначень юридичної аргу-
ментації. Однак у вітчизняних дослідженнях 
відсутній єдиний підхід до визначення понят-
тя юридичної аргументації, її сутнісних ознак, 
принципів, елементів. Зазвичай аргументація 
постає як наведення доказів з метою обґрун-
тування певної думки, зміни позиції чи пе-
реконання іншої сторони. Навіть словоспо-
лучення «юридична аргументація» викликає 
жваві обговорення і диспути в наукових ко-
лах. Дослідники часто вживають інші наз-
ви для позначення феномену аргументації в 
юриспруденції – правова, легальна, норма-
тивна, судова аргументація тощо. 

Так, юридичну аргументацію можна визна-
чити як неупереджений процес логічного і 
мовного доведення тієї чи іншої думки з вико-
ристанням характерних елементів – тези, ар-
гументу, форми (демонстрації), і яка має на 
меті досягнення правового результату. 

Тезою є положення, яке необхідно обгрун-
тувати. Аргументи – це твердження, за допо-
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могою яких обґрунтовується теза. Форма 
(демонстрація, схема) – метод, який служить 
для обґрунтування тези. На перший погляд 
структурні елементи юридичної аргументації 
не відрізняються від аргументації логічної. 
Насправді ж вони сповнені низкою специфіч-
них ознак, основною з яких є застосування 
юридичних аргументів – нормативно-право-
вих приписів конституції, законів, іноді міжна-
родних договорів.

Аналізуючи структурні елементи юридич-
ної аргументації, можемо дійти висновку про 
тривимірність юридичної аргументації. Вона є 
теоретичною, практичною, візуальною. Вико-
ристання теоретичних фактів обов’язково пе-
реплітається з практичною діяльністю людини.

Таким чином, в юридичній аргумента-
ції можна виділити свої структурні елемен-
ти: висування тези; приведення аргументів, 
основних і додаткових; приведення контрар-
гументів; формулювання висновку.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Турій О.В., аспірант
кафедри філософії, теорії та історії державного управління

Національна академія державного управління при Президентові України

Стаття присвячена аналізу та теоретичному обґрунтуванню дослідження взаємовідносин органів 
місцевого самоврядування з громадськими організаціями. У рамках даної статті дана характеристика 
як останнім дослідженням, так і дослідженням попередніх періодів, аналіз вітчизняного і зарубіжного 
досвіду для його подальшої адаптації в Україні.

Ключові слова: моделі функціонування та взаємодії, громадські організації, органи місцевого само-
врядування.

Статья посвящена анализу и теоретическому аспекту изучения взаимодействия между местными 
органами власти с общественными организациями. В рамках данной статьи дана характеристика как 
последним исследованиям, так и исследованиям предыдущих периодов, анализ отечественного и зару-
бежного опыта для его дальнейшей адаптации в Украине. 

Ключевые слова: модель функционирования и взаимодействия, общественные организации, органы 
местного самоуправления.

Turii O.V. STATE OF THE STUDY OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC ORGANIZATIONS  
AND LOCAL AUTHORITIESIN DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTIFIC LITERATURE

The article is devoted to the analysis and theoretical aspect of studying the interaction between local au-
thorities and public organizations. Within the framework of this article, the characteristics of both recent stud-
ies and studies of previous periods, analysis of domestic and external experience for its further adaptation in 
Ukraine are given.

Key words: model of functioning and interaction, public organizations, local self-government bodies.

Постановка проблеми. Аналіз сучасного 
стану взаємовідносин органів місцевої вла-
ди з громадськими організаціями в Україні 
свідчить про потребу в пошуку нових форм 
таких відносин, які б відповідали як вимогам 
сьогодення, так і завданням, пов’язаним із 
співпрацею влади і громадянського суспіль-
ства. Саме тому назріла актуальна потреба 
у вивченні та аналізі проведених досліджень 
функціонування громадських організацій та їх 
співпраці з органами місцевого самовряду-
вання.

Ступінь розробленості проблеми. У су-
часній науковій літературі на сьогодні дослі-
джується досить широке коло проблем, які 
відображають взаємовідносини між органами 
місцевого самоврядування і громадськими 
організаціями. Науковцями вивчаються пи-
тання формування та розвитку громадянсько-
го суспільства, механізми взаємодії громад-
ськості й органів місцевої влади тощо.

Стан та перспективи розвитку системи 
місцевого самоврядування в Україні плідно 
досліджують Б. Андресюк, В. Бабаєв, В. Бар-
ков, Ю. Битяк, А. Гошко, О. Кіндратець, І. Ко-
зюра, В. Куйбіда, Ю. Куц, В. Мамонова, О. Ми-
хайловська, Ю. Панейко, Т. Розова, В. Рубцов, 
А. Ткачук, Н. Федчун, В. Шаповал та ін. 

Зокрема, М. Логунова, М. Пірен, В. Ребка-
ло, В. Тертичка. досліджували концепутальні 
питання державної політики та механізми її 
впровадження в Україні, співпраці різних дер-
жавних та недержавних інституцій у сучасних 
умовах.

В. Рубцов, С. Телешун досліджували пи-
тання розвитку громадянського суспільства 

в Україні, В. Купрій – стан та динаміку роз-
витку неурядових організацій України, питан-
ня організації громадянського суспільства 
як суб’єктів вироблення державної політики, 
досліджував проблематику громадських екс-
пертиз та громадського моніторингу діяльно-
сті органів влади.

Окремі аспекти співпраці органів держав-
ної влади та органів місцевого самовряду-
вання з громадськими об’єднаннями роз-
глядаються в працях науковців та практиків: 
О. Бойко-Бойчук, В. Вакуленко, А. Карась, 
С. Круглик, О. Скрипнюк, Л. Усаченко, В. Фе-
доренко, В. Цвих та ін.

Такі вчені, як Л. Авєркієва, О. Ахієзер, 
М. Бахтін, М. Бубер, В. Давиденко, Ф. Кири-
люк, О. Лазор, А. Маршалл, В. Мартиненко, 
Л. Пашко, А. Пігалєв, у своїх працях розгля-
дають питання посилення соціальної взає-
модії та соціального партнерства суб’єктів 
державного та регіонального управління з 
громадянським суспільством. 

Роль і місце соціального діалогу у взаємо-
дії органів публічної влади та інститутів гро-
мадянського суспільства досліджують Н. Ба-
лабанова, М. Баглай, Т. Бородіна, П. Ворона, 
О. Горбунова-Рубан, Н. Гриценко, Н. Діденко, 
С. Дубенко, В. Кампо, В. Кравченко, О. Кру-
тій, В. Кудашов, Н. Нечитайло, Н. Нижник, 
О. Петроє, В. Пилипенко, О. Радченко, В. Ру-
денко, А. Силенко, О. Скрипнюк, М. Талан, 
Г. Щедрова та ін.

Віддаючи належне теоретичному та прак-
тичному значенню досліджень вітчизняних 
та закордонних вчених, не можна не поміти-
ти недостатній рівень розробленості питань 



38 Серія Юридичні науки

Випуск 4. Том 1. 2017

інституціональної форми та концептуальних 
моделей організації влади на місцях, відсут-
ність комплексного розгляду функціонуван-
ня та розвитку системи соціальної взаємодії 
органів місцевого самоврядування, територі-
альних громад та громадянського суспільства. 
Сьогодні в Україні бракує наукових праць, в 
яких би розкривалися питання оптимізації 
взаємодії органів місцевого самоврядування з 
громадськістю, методи, форми та механізми її 
реалізації.

У наукових працях здебільшого подається 
дещо фрагментарний аналіз участі суб’єктів 
місцевого самоврядування в процесах соці-
альної взаємодії. Невивченими залишаються 
й особливості зарубіжних форм функціонуван-
ня громадських неурядових організацій з ор-
ганами місцевої влади.

Мета – аналіз та теоретичне обґрунтування 
дослідження взаємовідносин органів місцево-
го самоврядування з громадськими організа-
ціями.

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
період розвитку людства характеризується 
надзвичайно високою динамікою соціальних 
змін й інтенсивним запровадженням новітніх 
технологій. Соціальна взаємодія органів міс-
цевого самоврядування та громадянського 
суспільства як науковий феномен є предме-
том уваги багатьох дослідників. У той же час 
недостатньо обґрунтованим залишається її 
державно-управлінський аспект. 

В останні десятиріччя XX ст. та на початку 
ХХІ ст. у теорії соціальної взаємодії відбули-
ся суттєві зміни, які зумовили перегляд низки 
положень стосовно ефективності самовряд-
них механізмів взаємодії з громадськістю, що 
потребує з’ясування таких ключових питань, 
як інтерпретація і подальша операціоналізація 
базових категорій, переосмислення сутності 
феномена соціальної взаємодії органів місце-
вого самоврядування та громадських органі-
зацій. 

Головним методологічним підходом у 
дослідженнях виступає уточнення та оновлен-
ня понять, які використовуються при вивченні 
динаміки соціальної взаємодії: «місцеве са-
моврядування», «місцеве управління», «вза-
ємодія з громадськістю», «соціальне парт-
нерство», «регіональна політика» та ін., які є 
взаємопов’язаними складовими частинами 
колективного права, що полягає в можливості 
членів громадських організацій брати участь у 
вирішенні питань місцевого значення і розгля-
дається у двох аспектах: матеріальному (пра-
во громади самостійно вирішувати локальні 
питання) й інституційному (як система форм 
реалізації цього права). 

Дослідники стверджують, що у визначенні 
сутності понять з проблеми взаємодії з інсти-
тутами громадянського суспільства існує сут-
тєва розбіжність. Різні вчені часто оперують 
спорідненими поняттями і термінами, однак 
не завжди вкладають у них однаковий зміст. 
Тому соціальна взаємодія класифікується як 
постійна співпраця самоуправлінських органі-
зацій, що обираються місцевим населенням, 
з державними органами управління та тери-
торіальною громадою на принципах співпраці, 
пошуку компромісів, узгодженості дій в реалі-

зації своїх інтересів на демократичних засадах 
[8, c. 24].

Сучасна теорія соціальної взаємодії в 
Україні розвивається переважно шляхом ем-
піричного висвітлення окремих її аспектів, 
внаслідок чого її сутнісна характеристика 
залишається фрагментарною. Узагальнення 
різних наукових підходів і визначень дозволяє 
стверджувати, що розвиток демократії в Укра-
їні вимагає вдосконалення механізмів взаємо-
дії громадян і органів публічної влади. 

Так, Кононенко М. стверджує, що ефектив-
ною формою залучення громадян до вирішен-
ня місцевих проблем є соціальне партнерство, 
яке створює передумови запровадження ме-
ханізмів демократизації управління. Комплек-
си методів соціально-партнерського управлін-
ня цілеспрямовано впливають на суспільство, 
групу, колектив. За допомогою цих методів 
забезпечується реалізація основних функцій 
партнерського управління [7, c. 165].

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить, 
що важливу роль у налагодженні партнерських 
відносин відіграють асоціації органів місцево-
го самоврядування, громадських організацій 
та об’єднань за умови їх представницького ха-
рактеру та законодавчого визначення функцій, 
засад взаємовідносин з органами державної 
влади, що потребує поширення в Україні.

Вирішення проблем організації територі-
альної влади на місцях прискорить впрова-
дження механізмів стимулювання соціально-е-
кономічного розвитку депресивних територій, 
запровадження соціальних стандартів і ефек-
тивних механізмів соціального захисту насе-
лення, незалежно від місця проживання гро-
мадян [6, c. 86].

Зокрема, В. Баштанником встановлено, що 
інтегративний аналіз напрямів формування 
механізму взаємодії має об’єднувати дослі-
дження взаємовпливу громадських організа-
цій, ЗМІ, органів влади, партій на суспільно-по-
літичні процеси. Визначено також зростання 
ролі громадських організацій у державотвор-
чих процесах та їх вплив на виникнення і ста-
новлення політичних партій. Наголошено на 
суспільних функціях громадських організацій 
у процесі формування механізму владно-пар-
тійної взаємодії на регіональному і місцевому 
рівнях [1, c. 4]. 

Іванченко В. пропонує визнати взаємовплив 
органів влади, політичних партій, громадських 
організацій як пряму форму владнопартійної 
взаємодії, що реалізується шляхом представ-
ництва інтересів населення в суспільному жит-
ті, та опосередковану форму, що реалізується 
ЗМІ. Доведено, що діяльність ЗМІ є засобом 
суспільно-політичного діалогу, громадського 
обговорення з метою формування громадян-
ського консенсусного механізму, актуалізо-
вано вплив ЗМІ на рівень політичної культу-
ри суб’єктів суспільно-політичних відносин. 
Для ґрунтовнішого наукового дослідження 
запропоновано систему «громадяни – громад-
ські організації – політичні партії – ЗМІ – орга-
ни влади» [5, c. 90].

У дисертації (2007 р.) Н. Піроженко «Ме-
ханізми становлення та розвитку соціального 
партнерства органів публічної влади і неуря-
дових некомерційних організацій» [12, c. 6] 
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представлено цілісну концепцію комплексного 
механізму державного управління процесом 
становлення і розвитку соціального партнер-
ства органів публічної влади, місцевого са-
моврядування і неурядових некомерційних 
організацій, яка базується на нових теоре-
тико-методологічних і практичних підходах, 
об’єднує організаційні, правові, економічні, 
кадрові та інші механізми і передбачає вико-
ристання сучасних управлінських технологій. 
Феномен соціального партнерства розгляда-
ється як складова частина соціального ме-
ханізму демократичного урядування. Автор 
узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід 
партнерства органів публічної влади та їх по-
літики щодо неурядових некомерційних ор-
ганізацій. Обґрунтовуються також актуальні 
завдання щодо забезпечення дієвого впливу 
держави на процес соціального партнерства 
органів публічної влади неурядових некомер-
ційних організацій за умов розбудови демо-
кратичного урядування в Україні та розробле-
но практичні рекомендації їх реалізації. 

У дисертаційній роботі (2007 р.) «Експлі-
кація місцевого самоврядування в програмах 
політичних партій України» П. Ворона [4, c. 11] 
обґрунтовує шляхи вдосконалення системи 
місцевого самоврядування в Україні як скла-
дової частини публічної влади та висвітлює 
роль політичних партій у цих процесах. Автор 
детально аналізує теоретичні засади розвитку 
місцевої демократії на сучасному етапі форму-
вання громадянського суспільства. На основі 
узагальнення світового досвіду, конвент-ана-
лізу документів політичних партій та виборчих 
блоків, Європейської хартії місцевого само-
врядування описано три основні моделі систе-
ми місцевого самоврядування, запропоновані 
партіями: радикальна, еволюційна, радянська. 

В. Ладиченко у своїх роботах прийшов до 
висновку, що формами взаємодії держави і 
громадянського суспільства в умовах форму-
вання останнього можуть стати: а) взаємна 
цілеспрямована дія держави на громадянське 
суспільство і громадянського суспільства на 
державу, при певних межах втручання в ці-
лях ефективного і якісного виконання ними 
їх завдань і функцій; б) взаємодопомога дер-
жави і громадянського суспільства в правовій 
формі і за наявності справжнього правосуддя; 
в) взаємний контроль держави і громадян-
ського суспільства, зокрема силами правоза-
хисних організацій, інституту Уповноваженого 
з прав людини тощо; г) участь громадянсько-
го суспільства в здійсненні державної влади 
шляхом впливу на неї через виборчу систему, 
засоби масової інформації, а також здійснення 
влади через органи місцевого самоврядуван-
ня; д) взаємна відповідальність громадянсько-
го суспільства і держави; ж) співпраця грома-
дянського суспільства і держави по адаптації 
до реальних умов різних форм власності, вклю-
чаючи приватну власність на землю; з) співп-
раця інститутів громадянського суспільства 
і державної влади у вирішенні внутрідержав-
них соціальних і культурних проблем: охорона 
навколишнього природного середовища, роз-
виток науки, охорона здоров’я, освіта, культу-
ра тощо; і) взаємодія громадянського суспіль-
ства і держави з міждержавною системою під 

час вирішення проблем глобального характе-
ру [8, c. 22].

Дослідник В. Місюра присвятив свою дис-
ертаційну роботу (2006 р.) «Особливості вза-
ємодії політичних партій та органів місцевого 
самоврядування в розбудові громадянського 
суспільства в Україні (державно-управлінський 
аспект)» [10, c. 3] аналізу особливостей вза-
ємодії політичних партій та органів місцевого 
самоврядування. Автор визначає і обґрунто-
вує основні напрями і механізми оптимізації 
взаємодії політичних партій та органів місце-
вого самоврядування в умовах розбудови гро-
мадянського суспільства в Україні. 

У дисертації на основі системного підходу 
висвітлено процеси інституціоналізації орга-
нів місцевого самоврядування та їх взаємо-
дії із суб’єктами громадянського суспільства 
як механізму державного управління. Значна 
увага приділяється вивченню та узагальненню 
позитивного досвіду співпраці державної вла-
ди та політичних партій на всіх рівнях держав-
ного управління та місцевого самоврядування 
країн розвиненої демократії й постсоціаліс-
тичних держав Європи і визначенню напрямів 
впровадження такого досвіду в Україні. 

В. Новак у своєму дисертаційному дослі-
дженні (2008 р.) «Організаційно-правові питан-
ня соціального партнерства органів державної 
влади та громадських об’єднань в Україні: стан 
та перспективи розвитку» [11, c. 15] здійснив 
системний аналіз організаційно-правих пи-
тань соціального партнерства органів держав-
ної влади та громадських об’єднань в Україні, 
розробив рекомендації та пропозиції щодо 
перспектив розвитку соціального партнер-
ства. Автор розкрив зміст поняття соціального 
партнерства органів державної влади та гро-
мадських об’єднань в Україні, дослідив сут-
ність громадських об’єднань як визначальної 
основи демократизації держави та суспіль-
ства. Розроблено також механізм соціального 
партнерства органів державної влади та гро-
мадських об’єднань в Україні. 

Особлива увага приділяється практичній 
участі інститутів громадянського суспільства 
в розвитку місцевого самоврядування в Укра-
їні. Висвітлено міжнародний досвід соціаль-
ного партнерства органів державної влади та 
громадських об’єднань, окреслено напрями 
розвитку соціального партнерства. На дум-
ку автора, на сучасний розвиток політичних 
партій і партійної системи в Україні вплива-
ють такі фактори, як слабкість громадянсько-
го суспільства, відсутність соціальних груп зі 
своїми сформованими стабільними інтереса-
ми, нерозвиненість приватної власності, що 
становить фундамент незалежності індивіда 
від держави тощо. Зазначені фактори свідчать 
про те, що сучасні українські партії є досить 
аморфними утвореннями.

У дисертації К. Вінцукевич «Громадські ор-
ганізації у політичному процесі сучасної Укра-
їни» (2010) вперше в українській політології 
був проведений комплексний аналіз впливу 
громадських організацій на політичний процес 
в сучасній Україні на кожній із його стадій, а 
саме: конституювання політичної системи; від-
творення основних ознак елементів політичної 
системи та взаємодія між її основними інститу-
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тами; підготовка, прийняття політичних рішень 
і контроль за їх виконанням [3, c. 17]. 

Виявлено та розкрито основні механізми 
співпраці громадських організацій з органами 
державної влади, місцевого самоврядування, 
політичними партіям, проаналізовано форми 
участі громадських організацій у виборчих про-
цесах.

Запропоновано поняття «громадське лобію-
вання» як механізм впливу громадських органі-
зацій на процес прийняття політичного рішен-
ня та розкрито його особливості. Визначені 
основні механізми громадського контролю за 
виконанням політичних рішень та функціону-
ванням політичних інститутів.

У закордонній політичній науці дослідження 
політичних процесів взаємодії громадських ор-
ганізацій з органами влади на регіональному та 
місцевому рівнях має сталу традицію. У другій 
половині 1970-х рр. в політичних дослідженнях 
виокремився новий сегмент – «локальні полі-
тичні дослідження», основу якого заклали праці 
американських та європейських дослідників. 

Вчені із США здебільшого опиралися на ем-
піричні дослідження, які проводилися в рам-
ках соціології міста, а тому мали прикладний 
характер. Європейці ж займалися передусім 
теоретичними розробками [9]. Зокрема, про-
блему взаємодії громадських організацій з ор-
ганами місцевого самоврядування піднімали у 
своїх працях такі відомі західні дослідники, як 
Б. Андерсон, Р. Брюбейкер, Е. Вілсон, Е. Гел-
нер, В. Кимлічка, С. Ліпсет, С. Роккан, Е. Сміт, 
Д. Шварцмантель та ін.

Більш широке розуміння участі громадських 
організацій у політиці місцевого рівня зустріча-
ється в американській дослідницькій літературі. 
Тут підкреслюється, що участь громадян у при-
йнятті рішень місцевого значення реалізуєть-
ся через колективну діяльність із досягнення 
спільного соціально значимого результату. При 
цьому держава, державні установи можуть ре-
гулювати лише спосіб реалізації таких рішень 
[2, c. 310].

Натомість європейські дослідники ствер-
джують, що громадські організації можуть 
виступати законними лобістами прийняття тих 
чи інших рішень органами місцевого самовря-
дування на користь членів громадських органі-
зацій [13, c. 99].

Висновки. Виходячи з викладеного, зазна-
чимо, що у вітчизняній науці протягом 1999–
2017 рр., попри чималий інтерес науковців до 
проблеми формування і реалізації державної 
політики сприяння розвитку громадських ор-
ганізацій, досі не здійснювався її комплексний 
системний аналіз. Тому вказана проблема 
ще чекає на своє дослідження. У перспективі 
подальших досліджень необхідно:

1) здійснення аналізу наукових джерел, нор-
мативно-правових актів України, інших держав 
та світового досвіду формування і реалізації 
взаємодії громадянського суспільства з орга-
нами місцевого самоврядування;

2) визначення ролі та місця держави в про-
цесах розвитку громадянського суспільства в 
умовах політичного плюралізму, демократії та 
автономності місцевого самоврядування; 

3) прогнозування перспектив та виявлення 
пріоритетних напрямів розвитку громадських 

організацій України через їх вплив на діяльність 
органів місцевої влади; 

4) окреслення механізмів державного 
управління та формування практичних реко-
мендацій щодо здійснення державної політи-
ки сприяння розвитку взаємодії громадських 
організацій з органами місцевого самовряду-
вання тощо.
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СЕКЦІЯ 2 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

УДК 340.12

КОНСТИТУЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Байрачна Л.К., к. ф. н., 
доцент кафедри конституційного права України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Виходячи з визнання унікальності історичного процесу, який переживає держава, спираючись на 
попередні результати, отримані вітчизняними та зарубіжними вченими, проаналізовано процес затвер-
дження легітимності влади, доведено що Конституція є одним з головних факторів легітимації держав-
ної влади; легітимація Конституції простежена на різних рівнях (рівень, пов'язаний зі способом під-
готовки і прийняття конституції, рівні статусної легітимації, процедурної легітимації, функціональної 
легітимації), виявлені технології забезпечення самолегітимації. 

Ключові слова: влада, конституція, легітимність, легітимація державної влади, рівні легітимації 
конституції, самолегітимація. 

Исходя из признания уникальности исторического процесса, который переживает государство, опи-
раясь на предыдущие результаты, полученные отечественными и зарубежными учеными, проанали-
зирован процесс утверждения легитимности власти, доказано, что Конституция является одним из 
главных факторов легитимации государственной власти; легитимация Конституции прослеживается 
на различных уровнях (уровень, связанный со способом подготовки и принятия Конституции, уровни 
статусной легитимации, процедурной легитимации, функциональной легитимации), определены тех-
нологии обеспечения самолегитимации. 

Ключевые слова: власть,  конституция,  легитимность,  легитимация  государственной  власти, 
уровни легитимации конституции, самолегитимация. 

Bairachna L.K. CONSTITUTION AS AN INSTRUMENT OF LEGITIMATION OF THE STATE  
POWER

Based on the recognition of the uniqueness of the historical process experienced by the state, relying on 
previous results obtained by domestic and foreign scientists, the process of legitimizing the authority is ana-
lyzed, it is proved that the Constitution is one of the main factors of the legitimization of state power, the legit-
imization of the Constitution can be traced at various levels With the way of preparation and adoption of the 
Constitution, the level of status legitimization, procedural legitimation, functional legitimacy ii) determined 
ensuring self-legitimation technology.

Key words: сonstitution, legitimacy, legitimization of state power, levels of legitimation of the constitution, 
self-legitimation. 

«Якими є внутрішні підстави для виправ-
дання панування і які зовнішні засоби слугу-
ють йому опорою?» 

Макс Вебер

Постановка проблеми. В історії станов-
лення сучасної держави одним з вузлових мо-
ментів є вироблення і прийняття її Конститу-
ції. Дуже важливо зрозуміти, як вироблялася 
і приймалася Конституція, які проблеми при 
цьому були найбільш гострі, як брали участь 
в цьому процесі політичні партії і широка гро-
мадськість. Тільки розібравшись в проблемах, 
пов'язаних з розробкою і затвердженням Кон-
ституції, можна уявити, що з себе представляє 
та чи інша держава. Розгляд всіх зазначених 
питань, враховуючи досвід України, здається 
нам дуже актуальним, так як процес прийняття 
Конституції є тривалим, складним, суперечли-
вим і накладає відбиток на її подальший роз-
виток. Все це робить виключно актуальною 
будь-яку спробу розібратися у конституційно-
му процесі, який і досі триває в Україні. 

Крім того, актуальність даного дослідження 
продиктована не тільки необхідністю аналізу 
процесу становлення нової української дер-
жавності, а й визначається, складним, супе-
речливим процесом вдосконалення політич-
ного життя країни, поновлення державності і 
формування на цій основі нових відносин між 
основними соціальними групами українсько-
го суспільства, державою та її громадянами. 
І звичайно ж, найважливіше місце в цьому 
тривалому процесі належить легітимному 
утворенню законодавчої і виконавчої гілок 
влади, створенню механізмів їх гармонійної і 
стійкої взаємодії на основі положень Консти-
туції. Конституційний процес зіграв важливу 
роль у розвитку демократичних засад в Укра-
їні і є наслідком еволюції політичної системи, 
яка впливає на всі сторони життєдіяльності 
українського суспільства і визначає розвиток 
країни на багато років уперед.

Ступінь розробленості проблеми. Су-
часна конституційна доктрина починає звер-
татися до проблем конституціоналізму, місця 



42 Серія Юридичні науки

Випуск 4. Том 1. 2017

і ролі конституції як головного джерела пра-
ва національної правової системи, до витоків 
конституції та особливостей її легітимності, її 
ролі в легітимації державної влади. 

Філософським, соціальним, політичним 
та економічним аспектам природи консти-
туції присвячено праці Дж. Бентама, Г. Бер-
мана, Е. Бьорка, Ю. Габермаса, Дж. Гоббса, 
Д. Г’юма, О. Гьофе, Й. Гьоффнера, В. Ли-
пинського, Дж. Лока, Н. Лумана, М. Мари-
новича, Ж. Марітена, А. Медушевського,  
Ж. де Местра, О. Мироненка, Дж. Ст. Мілля, 
Т. Парсонса, Ф. Фукуями та інших. 

Питання конституціоналізму та приро-
ди конституції були предметом досліджен-
ня багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених. Поняттю і структурі сучасного кон-
ституціоналізму присвячені праці М. Баглая, 
К. Гессе, Л. Генкіна, А. Дайсі, Ж.-П. Жакке, 
В. Кампа, К. Кліми, А. Крусян, П. Мартинен-
ка, В. Мелащенка, П. Стецюка, І. Словської, 
Ю. Тодики, В. Речицького, Г. Тойбнера, 
Р. Ципеліуса, А. Шайо, В. Шаповала, К. Ше-
пелі та інших.

Окремим аспектам місця і ролі конститу-
ції у національній правовій системі присвяч-
но праці О. Олейнікова, Ю. Барабаша, 
А. Колодія, В. Лемака, В. Людвика, М. Оні-
щука, І. Перніце, В. Погорілка, М. Савчина, 
О. Скрипнюка, І. Сліденка, М. Ставнійчук, 
В. Тація, В. Федоренка, Ю. Шемшученка, 
О. Ющика, Ф. Ардана, Д. Комерса, Г.Р. Мо-
нагана, Ч. Тейлора та інших.

Важливе місце у розкритті природи кон-
ституції належить вченим, які розкривали 
цю проблематику з точки зору верховен-
ства права, зокрема Т.Р.С. Аллану, А. Дайсі, 
Ф.А. фон Гаєку, С. Головатому, М. Козюбрі, 
Д. Коммерсу, Л. фон Мізеса, С. Погребняку, 
Р. Скратону, Я. Хасебе, С. Шевчуку та іншим. 

Зважаючи на динамічний розвиток право-
вої системи України, заслуговують на увагу 
дослідження авторів, присвячені перехідним 
конституційним системам, зокрема: Ю. Би-
саги, Л. Герасіної, В. Лемака, М. Панова, 
Б. Страшуна, Р. Уітц, Д. Холберстема, В. Чи-
ркіна та інших.

Але з окремих аспектів розуміння консти-
туції у контексті конституціоналізму як доктри-
ни, її цінностей і праксеології можна виділити 
таке проблемне питання, яке є недостатньо 
розкритим у вітчизняній конституційній нау-
ці: конституцію як джерело права розгляда-
ють переважно як нормативно-правовий акт, 
натомість конституція не аналізується як ін-
струмент легітимації державної влади. Аналіз 
цього питання і є метою дослідження.

Виклад основного матеріалу. Легіти-
мація державної влади пов'язана з юридич-
ними процедурами, які дуже різноманітні. 
У даній статті ми зупинимося тільки на ролі 
конституції як форми легітимації державної 
влади, бо демократичний спосіб підготов-
ки і прийняття конституції, її гуманістичний 
зміст, відповідність діяльності державних ор-
ганів її нормам та процедурам розглядають-
ся як головні докази процедури легітимації 
державної влади. 

Дотримання Конституції чинною владою 
є запорукою того, що суспільство визнава-

тиме таку владу законною, справедливою 
та доцільною. А це є гарантією стабільності 
будь-якого політичного режиму, який функ-
ціонує на основі конституціоналізму. І як 
слушно зазначив В. Ковальчук, Конституція 
є однією з форм легітимації державної вла-
ди, яку можна простежити на різних рівнях 
(рівень статусної легітимації, процедурної 
легітимації, функціональної легітимації) [1].

На наш погляд, існує ще один дуже важ-
ливий рівень легітимації, який пов'язаний зі 
способом підготовки і прийняття конститу-
ції. Зробимо спробу надати стислу характе-
ристику кожному названому рівню.

Перший рівень пов'язаний зі способом 
підготовки і прийняття конституції. Хоча 
саме по собі прийняття конституції свідчить, 
як правило, про певну стабільність держав-
ної влади, не завжди способи підготовки і 
прийняття основного закону відповідають 
вимогам справжньої легітимації.

 Підготовка проекту конституції здійсню-
ється різними способами. У рідкісних ви-
падках проект створюється самими Уста-
новчими зборами, спеціально обраними для 
прийняття конституції (Італія при підготовці 
Конституції 1947 р., Індія при розробці Кон-
ституції 1950 р.) або парламентом (Консти-
туція Шрі-Ланки 1978 р.). У всіх названих 
випадках провідну роль відіграє спеціальний 
(конституційний) комітет (комісія), що фор-
мується представницьким органом. 

У більшості країн проект нової конституції 
розробляє конституційна комісія, яка ство-
рюється представницьким органом, прези-
дентом, урядом (проект Конституції Франції 
1958 р. був підготовлений конституційною 
комісією, яка була призначена урядом, і 
винесений на референдум, минаючи пар-
ламент). У ФРН проект чинної Конституції 
1949 р. підготовлений парламентською ра-
дою, що складалася з представників регіо-
нальних парламентів (ландтагів земель), і 
схвалений командуванням західних окупа-
ційних військ. В Алжирі проект Конституції 
1989 р., винесений на референдум, підготу-
вала група радників президента. 

Після військових переворотів проект 
постійної конституції зазвичай розробляєть-
ся призначеними урядом комісіями, потім 
він обговорюється на Установчих зборах, 
частково обраних, а частково призначених 
військовими (Туреччина в 1982 р., Нігерія в 
1989 р. та ін.). 

Найбільшою мірою питання про легітима-
цію державної влади пов'язане не з підго-
товкою проекту, а з процедурами прийняття 
Конституції та її змістом. Одним з найбільш 
демократичних способів вважається при-
йняття конституції спеціально обраними для 
цієї мети Установчими зборами (першим зі-
бранням такого роду був Філадельфійський 
конгрес США, який прийняв діючу досі Кон-
ституцію 1787 р.) Установчими зборами в 
кінці ХХ століття були прийняті конституції 
Бразилії 1988 р., Намібії 1990 р., Болгарії 
1991 р., Колумбії 1991 р., Камбоджі 1993 р., 
Перу 1993 р. і та ін.

Однак Установчі збори не завжди фор-
муються шляхом виборів, іноді вони склада-
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ються з частково призначених членів. Крім 
того, Установчі збори нерідко грають роль 
консультативного органу, оскільки прийняття 
ним конституції затверджувалося військовою 
владою, яка іноді вносила в текст поправки 
(Гана, Нігерія, Туреччина та ін.). Все це зни-
жує ступінь легітимації державної влади, її 
органів, що створюються відповідно до такої 
конституції.

Легітимація державної влади може бути 
здійснена конституціями, прийнятими зви-
чайними парламентами, обраними для 
поточної законодавчої роботи. Так була при-
йнята Конституція СРСР 1977 р., Нідерландів 
1983 р., Папуа–Нової Гвінеї 1975 р. Однак 
деякі з таких парламентів з метою прийнят-
тя конституції оголошують себе Установчими 
зборами (наприклад, в Танзанії в 1977 р.), 
а потім продовжують працювати як звичайні 
парламенти. Таке перетворення, на наш по-
гляд, покликане підвищити ступінь легаліза-
ції державної влади.

Деякі способи прийняття конституцій 
навіть формально не тягнуть за собою ле-
гітимацію державної влади. Це конституцій-
ні акти військових режимів, конституції, що 
затверджувалися військовими урядами в Ту-
реччині, Нігерії та інших країнах, конституції, 
прийняті з'їздами та іншими вищими орга-
нами правлячих партій (в 70-х роках в Кон-
го, Анголі, Мозамбіку), конституції, даровані 
монархом або метрополією.

Легітимація державної влади непорушно 
пов'язана із змістом конституцій. Реакційні 
конституції, прийняті навіть з дотриманням 
необхідних процедур, на ділі можуть ство-
рити лише оманливу легітимацію. Це пояс-
нюється не тільки тим, що прийняття таких 
конституцій іноді здійснюється в обстанов-
ці обману і насильства, а й тим, що певним 
силам вдається включити в конституцію по-
ложення, що суперечать загальнодемокра-
тичним принципам, які вироблені людством і 
закріплені в основних міжнародно-правових 
актах (Статут ООН 1945 р., Загальна Декла-
рація прав і свобод людини і громадяни-
на 1948 р., низка Пактів про права людини 
1966 років тощо). Конституції багатьох країн 
визнають, що такі принципи мають пріори-
тет по відношенню до внутрішнього права 
країни. Положення конституцій, які пору-
шують права людини (наприклад, в ПАР до 
1994 р.), що проголошують єдино допустиму 
ідеологію (наприклад, мобутізм за Конститу-
цією Заїру 1980 р., комунізм за Радянськи-
ми конституціями), що суперечать суверені-
тету народу (положення Конституції Алжиру 
1976 р. про належність політичної влади єди-
ній партії – Фронту національного звільнення  
і т. д.), виключають справжню легітимацію 
державної влади, так як суперечать загаль-
ноприйнятим міжнародним нормам і принци-
пам. 

Отже, на нашу думку, конституція є не 
лише результатом консенсусу та демокра-
тичної легітимації, а й сама виконує функцію 
консолідації та легітимації публічної влади у 
правовій демократичній державі, якщо під-
готовка і прийняття конституції відповідають 
загальновизнаним демократичним процеду-

рам. Так, на думку В. Чиркіна, участь насе-
лення у підготовці та прийнятті конституції 
надає легітимність існуючим порядкам, кон-
ституція є актом установчої влади народу, 
і тому його політична воля у цьому питан-
ні є першочерговою [ 2, с. 158]. Принагідно 
зауважимо, що саме таке розуміння природи 
конституції знайшло відображення у перших 
рішеннях Конституційного Суду України. Так, 
у мотивувальній частині свого Рішення від 
11 липня 1997 р. № 3зп Суд вказав: «Отже, 
прийняття Конституції України Верховною 
Радою України було безпосереднім актом 
реалізації суверенітету народу, який тіль-
ки одноразово уповноважив Верховну Раду 
України на її прийняття» [3, с. 30–33]. Роз-
виваючи цю ідею, Конституційний Суд Укра-
їни вже у наступному рішенні від 3 жовтня 
1997 р. № 4зп зазначав: «Конституція Укра-
їни <...> за своєю юридичною природою є 
актом установчої влади, що належить наро-
ду» [3, с. 39–42]. 

У цьому контексті слушною є думка про-
фесора політології Г. Оберойтера, який за-
значає, що жити за конституцією – це оз-
начає, насамперед, мати волю та здатність 
знаходити консенсус та проводити держав-
ну інтеграцію. У суспільстві, продовжує свої 
міркування Г. Оберойтер, де існує багато-
культурність або бікультурність, де існують 
етнічні розбіжності, де є національні менши-
ни, що хочуть бути почутими та вимагають 
урахування їхньої думки, ця воля до консен-
сусу має виходити на перше місце, як воля 
до конституції. Скрізь, де існують складнощі 
з багатокультурністю чи бікультурністю або 
ж із етнічними розбіжностями, важливими є 
кроки зі ствердження консолідуючих струк-
тур, а не намагання посилити конфлікт – чи 
на периферії, чи у центрі [4, с. 86]. Думку 
Г. Оберойтора підтримує В. Ковальчук, який 
зазначає: «Актуальним сьогодні є пошук та-
кої організації державного правління, яка 
б надала можливість брати участь у фор-
муванні та функціонуванні публічної влади 
всім існуючим етносам. Суспільний консен-
сус є результатом залучення до політичного 
дискурсу якомога більшої кількості людей, 
незалежно від їхнього національного та со-
ціального походження, релігійних чи інших 
переконань, статі та кольору шкіри» [1]. 
Тому, на наш погляд, прийняття Конституціїї 
на референдумі, або парламентом можли-
во тільки після тривалого обговорення усіма 
політичними силами країни, усіма прошар-
ками населення, що призведе до широкого 
суспільного консенсусу і стане запорукою 
легітимації державної влади.

Другий рівень, так звана статусна легіти-
мація – це створення конституційних органів 
влади і закріплення їх повноважень. Консти-
туція може встановлювати принципово нові 
органи державної влади або знову легітимі-
зувати раніше існуючі органи з оновленим 
статусом чи зміненим (розширеним, звуже-
ним) об’ємом повноважень. Так, Конституція 
України 1996 року установила Верховну Раду 
України як єдиний законодавчий орган дер-
жави, яка стала свого роду прототипом іс-
нуючої в радянський період Верховної Ради 
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Української РСР. Разом з тим, набув кон-
ституційної легалізації інститут Президен-
та, який з 1991 року став певною новацією 
в історії незалежної України. Однак зміни 
до Конституції 8 грудня 2004 року (8 грудня 
2004 р. Верховна Рада України прийняла За-
кон України «Про внесення змін до Конститу-
ції України» № 2222- IV, який набув чинності 
в два етапи: частина змінених норм набула 
чинності з 1 січня 2006 р., а основні зміни 
запрацювали з 25 травня 2006 р.) суттєво 
модифікували статус і об’єм повноважень 
Глави держави та Кабінету Міністрів. Так, 
Уряд держави відповідно до нової редакції 
Конституції набув більш реального статусу 
вищого органу в системі органів виконавчої 
влади, ставши підконтрольним та підзвітним 
не Президентові, а Верховній Раді України. 
Значно збільшувалися повноваження Вер-
ховної Ради України, яка отримала право 
формувати Кабінет Міністрів України. Був 
відновлений прокурорський нагляд за до-
держанням законності у сфері додержання 
прав і свобод громадян. Як показав час, ре-
форма Конституції 2004 р. видалася не та-
кою ефективною, як цього очікували.

Винесення 30 вересня 2010 р. Конститу-
ційним Судом України Рішення № 20-рп/2010 
у справі про додержання процедури внесен-
ня змін до Конституції України суттєво змі-
нило ситуацію. Цим Рішенням Закон України 
№ 2222-IV «Про внесення змін до Конститу-
ції України» був визнаний неконституційним 
через процедурні порушення при його ухва-
ленні, і була відновлена дія Конституції Укра-
їни від 28 червня 1996 р.

У зв’язку з цим, 1 лютого 2011 р. законом 
№ 2952 до Конституції України були внесені 
зміни, якими строк дії депутатського манда-
ту був збільшений із 4 до 5 років, а отже, 
і закріплений новий термін проведення 
чергових виборів до Верховної Ради Укра-
їни – остання неділя жовтня п’ятого року 
повноважень Верховної Ради України. Окрім 
цього, уніфіковані строки функціонування 
обраних територіальними громадами ор-
ганів та посадових осіб – 5 років. До того 
ж, 19 вересня 2013 р. були внесені зміни в 
частині компетенції Рахункової палати. Було 
встановлено, що відтепер Рахункова палата 
буде здійснювати від імені Верховної Ради 
України контроль не тільки за використан-
ням коштів Державного бюджету України, а й 
за надходженням коштів до бюджету. Також 
передбачено, що організація, повноваження 
і порядок діяльності Рахункової палати ма-
ють визначатися законом.

Слід відмітити, що з середини 2011 р. ак-
тивізувалася діяльність як широкого загалу, 
так і державних структур відносно розробки 
нової редакції Конституції України. Указом 
Президента України від 25 січня 2012 р. була 
створена Конституційна Асамблея, як спеці-
альний допоміжний орган при Президентові, 
його головною метою визначалася підготов-
ка законопроекту про внесення змін до Кон-
ституції України. При цьому наголошувало-
ся, що Конституційна Асамблея в жодному 
разі не підміняє собою вищі органи влади, а 
підготовлені нею зміни до Конституції Укра-

їни мають вноситися до Основного Закону 
відповідно до розділу XIII Конституції.

Асамблеєю наприкінці червня 2013 р. 
був підготовлений проект Концепції змін до 
Конституції, який враховував сучасний стан 
розвитку конституційно-правової науки та в 
багатьох моментах відповідав політико-пра-
вовим реаліям.

Однак, зважаючи на складні суспільно-по-
літичні процеси, що мали місце наприкінці 
2013 р. – на початку 2014 р., парламентом 
21 лютого 2014 р. було прийнято рішення 
про відновлення дії Конституції України в 
редакції від 8 грудня 2004 р. (з урахуван-
ням змін до Основного Закону від 1 лютого 
2011 р. та від 19 вересня 2013 р.).

У той же час Указом Президента України 
від 3 березня 2015 року була

утворена Конституційна комісія, яка мала 
напрацювати узгоджені пропозиції щодо 
змін до Конституції України. 

 Третій рівень легітимації державної 
влади – це процедурна легітимація, яка 
проявляє себе під час різноманітних спосо-
бів формування органів державної влади, 
передбачених конституцією. Процедурна ле-
гітимація може бути заснована на виборах, 
призначенні та конкурсі. Для законодавчих 
та представницьких органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, формуван-
ня яких відбувається на основі виборів (за-
гальнодержавних, рівних, прямих, вільних, 
шляхом таємного голосування), процедурна 
легітимація спирається на принцип абсо-
лютної чи відносної більшості, а також на 
пропорційне врахування голосів виборців, 
якщо застосовується пропорційна виборча 
система. Шляхом загальнодержавних і пря-
мих виборів обирається Президент України, 
який отримує загальнонаціональний ман-
дат безпосередньо від народу. Для органів 
виконавчої та судової влади характерним є 
застосування принципу призначення.

Саме Конституція закріплює види та про-
цедури виборів в Україні на всіх рівнях (де-
путатів Верховної Ради, Президента Укра-
їни, органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування), процедуру призначення 
посадових осіб (на рівні виконавчої влади та 
рівні облдержадміністрацій). Доцільно від-
мітити, що процедурна легітимація в Україні 
потребує суттєвого реформування в напрям-
ку більшої прозорості та контрольованості.

В Європейській практиці функціонування 
правових демократичних держав процедур-
на легітимація не обмежується лише форму-
ванням органів державної влади та місцево-
го самоврядування, але й застосовується під 
час обговорення та прийняття важливих нор-
мативних актів, в тому числі й Конституції. 
Так, конституційного закріплення набули такі 
форми громадянської участі в законотворен-
ні, як народні законодавчі ініціативи, дорадчі 
опитування громадян, народні вето та інші. 
В цьому контексті слушною є думка Ю. Га-
бермаса про те, що «лише процедурні умови 
демократичного створення правових стату-
тів забезпечують легітимність прийнятого 
закону» [6, c. 271]. Перспективи подальшого 
розвитку України як правової демократичної 
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держави також пов’язані з урізноманітнен-
ням форм участі громадян в демократично-
му процесі та їх конституційно-правовому 
забезпеченні.

З точки зору легітимації державної влади 
стадія обговорення не має істотного значен-
ня (для легітимації важливо, щоб конститу-
цію приймав законно уповноважений на те 
орган), але з точки зору легітимації всена-
родне обговорення проекту може мати ве-
личезне значення. Цей процес впроваджує 
в свідомість населення причетність в під-
готовці основного закону, переконання, що 
порядок, який встановлюється конституцією, 
відображає його волю. Так, наприклад, у ба-
гатьох постсоціалістичних країнах (Болгарія, 
Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина та ін.) 
в розробці нових принципів конституції або 
змін, що вносилися до колишньої конституції 
(нова редакція), брали участь "круглі столи", 
"громадські асамблеї", представники дер-
жавних органів, різних партій, профспілок 
та громадських рухів, що за нашим глибо-
ким переконанням, є додатковим способом 
легітимації, так як саме всебічне, прозоре, 
детальне обговорення всіма зацікавленими 
авторами здатне породити широкий суспіль-
ний консенсус, який дасть шанс реформам, 
що проводяться.

Отже, Конституція як джерело консенсусу 
всередині влади передбачає, що усі політич-
ні сили у державі беруть на себе зобов’я-
зання, по-перше, дотримуватися зазначених 
вище конституційних принципів та процедур, 
по-друге, визнавати обов’язковість самої 
Конституції.

Четвертий рівень функції легітимації кон-
ституції найбільш складний і вимагає чіт-
ких орієнтирів для розуміння і реалізації. Це 
функціональна легітимація державної влади, 
яка передбачає певні вимоги до змісту діяль-
ності органів влади та вищих посадових осіб 
держави. Вона вимагає систематичної змі-
нюваності влади та її підконтрольності грома-
дянському суспільству. Політичний контроль 
за державною владою є неодмінною умовою 
її легітимності, тому потребує свого консти-
туційного закріплення. Лише контрольована 
державна влада має перспективи бути спра-
ведливою та ефективною. На сучасному етапі 
український конституціоналізм відчуває певні 
труднощі в сфері функціональної легітимності 
влади у зв’язку з низьким рівнем забезпечен-
ня прав та свобод людини і громадянина, а 
також недостатньою ефективністю реалізації 
соціальних функцій держави.

Конституція – це не стільки основний 
закон держави, який має вищу юридичну 
силу та легалізує органи державної влади, 
а це є акт народу, який повинен відповідати 
змісту ідеї права, відображати загально-су-
спільні уявлення про справедливість, свобо-
ду, права людини. За такого розуміння при-
роди Конституції її можна вважати точкою 
відліку легітимності актів та дій державної 
влади. Якщо конституцію розглядати лише 
як основний закон держави, який є резуль-
татом виключно законотворчої діяльності 
органів влади, то виникає загроза прийняття 
антидемократичних конституцій. В уявленні 

народу такі конституції вважатимуться неле-
гітимними, хоча населення у результаті пря-
мого примусу, психологічної залежності, ви-
ховання, ідеологічної обробки змушене буде 
дотримуватися норм тоталітарних чи автори-
тарних конституцій.

Визнання легітимності державної влади 
з боку широких верств населення багато в 
чому ставиться в підпорядковане положення 
і заміняється визнанням легітимною політи-
ки, яка проводиться фінансово-економічни-
ми колами, міжнародними блоками й орга-
нізаціями, впливовими державами світу. Це 
призводить до того, що легітимація держав-
ної влади через демократичні, виборчі про-
цедури носить багато в чому формальний 
характер. За даними українського соціолога 
С. Макеєва, що грунтуються на соціологічних 
опитуваннях Інституту соціології НАН Украї-
ни, більшість громадян Української держави 
не довіряють владі [5, c. 6]. В цих умовах по-
літичні діячі замість того, щоб «постійно під-
тверджувати свою легітимність ефективними 
діями», звертаються до «технологій забезпе-
чення само легітимації» [5, c. 5,7]. І як за-
значає Є. Цокур: «Для підтримки міфу дер-
жавотворення та забезпечення легітимності, 
суспільству <…> було запропоновано кілька 
ідей, які мали відволікти його увагу та уне-
можливити посягання з його боку на владу» 
[7]. Технології забезпечення самолеґітимації 
є дуже різноманітними, зупинимося на дея-
ких з них. 

По-перше, це технологія, заснована на 
демонстрації відданості. У випадку України 
це, насамперед, відданість ідеї незалежнос-
ті й суверенітету. Взагалі предмет віддано-
сті має бути значущим беззастережно, це 
повинні бути безумовно домінуючі цінності. 
Вони – наріжні камені легітимності. Немож-
ливо бути легітимним, не сповідуючи їх. Гро-
мадяни, у свою чергу, визнають легітимацію 
з боку домінуючої доктрини.

По-друге, це технологія, заснована на 
культивуванні переконаності у відсутності 
авторитетної альтернативи, своєрідного по-
літичного варіанту «іншого не дано».

По-третє, технологія легітимації автори-
тетом науки й мистецтва. В останні два роки 
технологія легітимації авторитетом набула в 
Україні усталеної форми науково-практичних 
конференцій. Останні з них були проведе-
ні з економічної проблематики та з рефор-
ми політичної системи. Їх вів Президент, він 
виступав на них із доповідями й заключним 
словом, присутністю й словом надаючи цим 
конференціям особливого статусу. 

По-четверте, технологія приучення до 
відносин «патрон – клієнт», яка переживає 
в Україні справжній ренесанс. Склавшись, 
очевидно, у внутрішньо елітному просторі, 
вона поступово поширилася на все суспіль-
ство. Під патронатом президента проводять-
ся спортивні змагання й фестивалі, виставки 
та ярмарки, шоу й конкурси. Отже, влада, як і 
раніше, задовольняється лише формальною 
легальністю, отриманою в ході законодавчо 
встановлених виборчих процедур [5, с. 6].

Інакше кажучи, влада вдається до си-
мулятивно-маніпулятивної легітимації, чим 
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сприяє негативним тенденціям як у внутріш-
ній, так і у зовнішній легітимації державної 
влади України.

Висновки. Таким чином, саме Конститу-
ція є одним з головних факторів легітимації 
державної влади, що можна простежити на 
різних рівнях (рівень, пов'язаний зі спосо-
бом підготовки і прийняття конституції, рівні 
статусної легітимації, процедурної легіти-
мації, функціональної легітимації). Якщо ле-
гітимація державної влади носить багато в 
чому формальний характер, політичні діячі, 
замість того, щоб «постійно підтверджува-
ти свою легітимність ефективними діями», 
звертаються до «технологій забезпечення 
само легітимації», що, в свою чергу, при-
зводить до деформації правового поля, яке 
ґрунтується на усталених цінностях, інститу-
тах, процедурах і нормах конкретно-історич-
ного типу суспільства.

Наприкінці варто зазначити, що окресле-
на наукова проблематика на теренах укра-
їнської конституційної думки структурно 
та детально ще не розроблялася в повно-
му обсязі. Тому наведені вище судження 
та висновки не можуть бути безперечними, 
оскільки радше позначають актуальну й пер-

спективну тематику теоретичних і емпірич-
них досліджень.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF UKRAINIAN AND CANADIAN CONSTITUTIONS1
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The article is devoted to investigation of similarities and differences between Ukrainian and Canadian 
Constitutions. Both Constitutions include entrenched provisions which guarantee personal rights and free-
doms, specify the authorities of the government and separate the government into three branches. In Ukraine, 
all constitutional rules are entrenched and incorporated into one written, codified act. Canadian Constitution, 
besides entrenched constitutional statutes, includes not entrenched constitutional case law and conventions; 
Canadian Constitution also contains the constitutional rules from the UK. Constitutional Conventions enable 
Canadian society to have modern, democratic Constitution without being involved in the complicated process 
of the amendment of constitutional statutes. 

Key words: entrenched provisions, constitutional statute, constitutional conventions, amendment of consti-
tutional statutes.

Статья посвящена исследованию общих и отличительных черт Украинской и Канадской Конститу-
ций. Обе Конституции содержат защищённые нормы, гарантирующие личные права и свободы, опре-
деляющие полномочия власти и распределяющие власть на три ветви. В Украине все конституционные 
нормы являются защищенными и содержатся в одном письменном кодифицированном акте. Канад-
ская Конституция, кроме защищенных конституционных законов, включает незащищенные консти-
туционные судебные решения и конвенции; Канадская Конституция также включает конституцион-
ные правила Великобритании. Конституционные Конвенции позволяют канадскому обществу иметь 
современную, демократическую конституцию, не будучи вовлеченным в сложный процесс изменения 
конституционных законов.

Ключевые слова: защищённые  нормы,  конституционный  закон,  конституционные  конвенции, 
совершенствование конституционных законов.

Богославець В.М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ТА КАНАДСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЙ
Статтю присвячено дослідженню спільних та відмінних рис Української та Канадської Конституцій. 

Обидві Конституції містять захищені норми, які гарантують особисті права та свободи, визначають 
повноваження влади і розподіляють владу на три гілки. В Україні всі конституційні норми є захище-
ними та містяться в одному письмовому кодифікованому акті. Канадська Конституція, крім захищених 
конституційних законів, включає незахищені конституційні судові рішення і конвенції; Канадська Кон-
ституція також включає конституційні правила з Великобританії. Конституційні Конвенції дозволяють 
канадському суспільству мати сучасну, демократичну конституцію, не будучи залученим у складний 
процес зміни конституційних законів.

Ключові слова: захищені  норми,  конституційний  закон,  конституційні  конвенції,  удосконалення 
конституційних законів.

Introduction. Ukraine and Canada are rel-
atively new independent countries. Their legal 
systems have some similarities and distinctions. 
The Constitutions of Canada and Ukraine are 
not exceptions. 

Both Constitutions are the supreme laws of 
their countries and include entrenched pro-
visions which guarantee personal rights, free-
doms and civil liberties. Ukrainian and Canadi-
an Constitutions specify the authorities of the 
government and separate the government into 
three branches. 

Nevertheless, in Ukraine, all constitution-
al rules are entrenched and incorporated into 
one written, codified act. Canadian Constitution, 
besides entrenched constitutional statutes, in-
cludes not entrenched constitutional case law 
and conventions. The Constitution of Canada is 
much broader than Ukrainian and contains the 
variety of both Canadian sources and the con-
stitutional rules from the UK.

Conventions are a part of Canadian Consti-
tution, which is the most different from Ukrain-

ian Constitution. Despite the fact that consti-
tutional conventions have been criticized by 
some scholars, they enable Canadian society to 
have modern, democratic Constitution without 
being involved in the complicated process of 
the amendment of constitutional statutes. The 
introduction of constitutional conventions into 
Ukrainian Constitution would help to avoid fre-
quent amendments of the Constitution in future.

To provide a background for this work, I 
will briefly demonstrate general features of the 
countries’ Constitutions. This will be followed 
by analysis of similarities and differences be-
tween the Constitutions of Ukraine and Canada. 
Finally, I will show the advantages of Canadian 
constitutional conventions and how such a legal 
mechanism could help the Ukrainian Constitu-
tion be more efficient.

Background Information. Canada is a fed-
eral country with civil law system in Quebec and 
common law in other provinces. The Canadian 
Constitution consists of a number of federal, 
provincial and British statutes. The Constitution 
Act, 1867 [1], and Constitution Act, 1982 [2] are 
the key Canadian constitutional statutes. Both 
the statutes were enacted for Canada by the 

1 The research was done as an assignment at Osgoode PD 
of York University (Toronto).
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United Kingdom Parliament in its role as imperi-
al Parliament [3, pp. 1-12.2]. 

Ukraine is a unitary state with civil law legal 
system. By 1991, Ukraine was a part of the for-
mer USSR. However, Ukraine does not apply 
the constitutional law of USSR. Constitution of 
Ukrainian Soviet Socialist Republic, 1978 be-
came void in 1996 when Ukrainian Parliament 
adopted Constitution of Ukraine [4; 5]. 

Similarities between Canadian and 
Ukrainian Constitutions

The Constitutions of Canada and Ukraine 
have some similarities. Pursuant to section 52 
of the Constitution Act, 1982 in Canada and 
section 8 of Ukrainian Constitution both Consti-
tutions are the supreme laws of their countries 
and their rules override any laws that contradict 
them. Both the constitutions have entrenched 
provisions which guarantee personal rights 
and freedoms and civil liberties: in Canadian 
Constitution, this is the part I of the Constitu-
tion Act, 1982 (Canadian Charter of Rights and 
Freedoms) [2] and in Ukrainian Constitution – 
chapter II [5]. 

Canadian and Ukrainian Constitutions define 
how the governments of these countries are 
formed and what their functions are. Both Con-
stitutions separate the government into three 
branches legislative, executive and judicial. 
Chapters IV, VI, VIII of the Ukrainian Constitu-
tion, and chapters III, IV, V, VI, VII of the Consti-
tution Act, 1867 in Canada describe authorities 
of each of the branches of the government in 
detail. 

Differences between the Canadian and 
Ukrainian Constitutions

Even though there are a number of similar-
ities between the provisions of the Canadian 
and Ukrainian Constitutions, the dissimilarities 
show how different the countries’ legal systems 
are. In Ukraine, all rules of the Constitution are 
entrenched. This means that the Parliament can 
change any rule of Ukrainian Constitution only 
by two-thirds of votes of the Members of Par-
liament and with an approval of the Supreme 
Court of Ukraine [5, chapter XIII]. 

In Canada, the provisions of the Constitution 
Act, 1867, and Constitution Act, 1982 are also 
entrenched. However, other parts of the Ca-
nadian Constitution such as constitutional case 
law and conventions do not have such a pro-
tection because they can be changed by the 
judicial and executive branch of the Canadian 
government respectively.

In Ukraine, case law does not form a part of 
the Constitution. Although the decisions of the 
Constitutional Court of Ukraine are legally bind-
ing for other courts, the Constitutional Court 
of Ukraine Act does not consider the Court’s 
decisions a part of Ukrainian Constitution [6]. 
By contrast, in the Reference re Amendment to 
the Constitution of Canada, the Supreme Court 
of Canada states that common law forms a part 
of Canadian Constitution [7]. 

The Ukrainian Constitution is a single act 
which seeks to cover all the constitutional re-
lations in the country. At the same time, the 
Canadian Constitution is much wider. In Refer-
ence re Amendment to the Constitution of Can-
ada, the Supreme Court of Canada states that 

Canadian Constitution includes constitutional 
statutes, case law, and conventions [7]. In Ref-
erence re Secession of Quebec, the Supreme 
Court notes that constitutional conventions are 
a necessary part of Canadian Constitution [8]. 
Nonetheless, Constitution Act, 1982 in section 
52 (1) does not mention any source of Cana-
dian Constitution other than constitutional stat-
utes. So, formally Constitution Act, 1982 does 
not recognize constitutional precedents and 
conventions as parts of Canadian Constitution. 

Pursuant to the preamble clause of the Con-
stitutional Act, 1867, Canadian Constitution is 
similar in Principle to that of the United King-
dom [1].” It means that all British Constitutional 
sources form a part of the Constitution of Can-
ada too [3, p.1-4]. 

Constitution of Canada is immensely effec-
tive. According to statistics, Canada is one of 
the most democratic countries where rule of 
law is protected successfully [9; 10]. Since 
1982, Canadian Constitution has been amend-
ed only once [11, p. 111]. By contrast, since 
1996, Ukrainian Constitution has been changed 
five times [5]. One could say that the “young 
age” of the independent Ukraine is the main 
reason for such frequent amendments. None-
theless, Canada also became an absolutely 
independent country only in 1982. So, what 
makes the Canadian Constitution more stable 
and effective than Ukrainian one?

From my point of view, constitutional con-
ventions enable Canadian Constitution to re-
main unchanged and efficient during the long 
period of time. 

Canadian constitutional conventions
Canadian constitutional conventions are 

rules of the Canadian constitution that are not 
written in statutes and case law [3, p. 9-5]. 
Conventional rules developed in Great Britain 
by way of customs and precedents were ex-
ported to such British colonies as were granted 
self-government. The main purpose of consti-
tutional conventions is to ensure that the legal 
framework of the Constitution operates in ac-
cordance with the prevailing constitutional val-
ues or principles of the period [7, p. 878, 880].

Constitutional conventions are criticized 
by some Canadian scholars. Peter H. Rus-
sell proposes to consolidate conventions be-
cause “anyone trying to ascertain how Canada 
is governed solely on the basis of the text of 
the Constitution would conclude that Canada 
is an absolute monarchy” [12, p. 353]. Adam 
M. Dodek believes that in Reference re Amend-
ment to the Constitution of Canada (1981) the 
Supreme Court of Canada erroneously “rec-
ognized” a constitutional convention because 
the conventions are often subtle, complex and 
they provide few opportunities for litigants  
[13, paras 29, 30, 46].

I agree with the idea of Professor Peter 
H. Russell that certain systematization of con-
stitutional conventions could be advantageous 
for both the government which uses conven-
tions and ordinary people who should know 
constitutional rules of the country. I can also 
agree that conventions are less clear rules 
than provisions in statutes or court’s decisions. 
Nonetheless, I think constitutional conventions 
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in Canada are much more beneficial that harm-
ful. Although conventions are often not clear 
enough, this feature makes the convention 
more flexible than other constitutional rules. 

For example, according to the Canadian con-
ventional practice, the person who is appointed 
prime minister or premier of a province by the 
Crown and who is the effective head of the gov-
ernment should have the support of the elected 
branch of the legislature; in practice this means 
in most cases the leader of the political party 
which has won a majority of seats at a general 
election. Other ministers are appointed by the 
Crown on the advice of the prime minister or 
premier when she/he forms or change her/his 
cabinet [7, p. 878]. At the same time, the Con-
stitution, Act, 1867, does not even mention the 
terms “cabinet” or “prime minister”. 

It is not an easy process to change a written 
text of Canadian Constitution. Under the part V 
of the Constitution Act, 1982, amendment pro-
cedure of the written constitutional provisions, 
in general, requires the agreement of the Par-
liament and of two-third of the provinces, with 
the support of at least 50 per cent of the gener-
al population. In turn, Canadian history proves 
that provinces do not always reach an agree-
ment concerning constitutional amendments 
easily, and negotiations among provincial pol-
iticians about constitutional amendments can 
last for years [11, p. 88]. 

By contrast, it is much easy to deal with an 
ineffective conventional rule because in such a 
situation. If a Canadian conventional rule be-
comes inefficient, the Canadian government will 
have two options: to try to develop this conven-
tional rule or apply provisions of the written part 
of Canadian Constitution. So, in fact, conven-
tions are a very important and useful part of Ca-
nadian Constitution because enable Canadian 
society to have a modern, democratic constitu-
tion without being involved into lengthy process-
es of the amendment of constitutional statutes. 

Ukraine does not have constitutional con-
ventions because all three branches of Ukrain-
ian government function under the strict and 
detailed provisions of the Ukrainian written 
constitutional act. This often results in the sit-
uations when constitutional provisions do not 
correspond to ever changing political or so-
cial realities. When it happens, Ukrainians or 
Ukrainian political parties initiate an amend-
ment to the Constitution. The amendment to 
entrenched provisions of Ukrainian Constitution 
is always not an easy process because of the 
complicated procedure mentioned above. 

In 2004, the Ukrainian Parliament adopt-
ed the constitutional amendments which em-
powered the parliament to appoint the prime 
minister of the country. These changes cor-
responded to European Union constitutional 
practice because most EU countries are par-
liamentary republics where premier ministers 
are appointed by parliaments [14]. However, 
in 2010, these constitutional amendments were 
voided by the Constitutional Court of Ukraine 
for formal reasons. The Court stated that the 
parliament had violated the procedure when 
it adopted the changes to the Constitution in 
2004 [15]. So, in 2010, Ukraine returned to the 

Constitution by 1996 with broad authorities of 
the president. I think that this example shows 
that Ukrainian Constitution and its amendment 
formula are not flexible enough and this pre-
cludes Ukrainian society from important consti-
tutional reforms. 

In order to eliminate this problem, Ukraine 
could also try to introduce some form of consti-
tutional conventions. These conventions must 
differ from the Canadian ones because of the 
difference of legal systems of the countries. 
Nonetheless, democratic and civilized traditions 
and practices concerning general elections and 
the cabinet of ministers’ appointments could 
be the ground for Ukrainian conventions which, 
in turn, could develop for the next generations. 
In particular, pursuant to the section 11 of The 
Grounds of the Internal and External Policy Act, 
Ukraine seeks to be integrated into European 
legal environment and become a member of 
European Union [16]. So, the Ukrainian gov-
ernment could derive the most effective Euro-
pean constitutional rules and apply them simi-
lar to Canadian conventional practice.

The introduction of constitutional conven-
tions would enable Ukrainian society to avoid 
numerous amendments of the Constitution in 
the future. This, in turn, could save resources 
and time for the Ukrainian government because 
it would be much easier for the politicians in 
Ukraine just to follow progressive, democrat-
ic and civilized conventional rules than aim to 
insert these rules into written text of the Con-
stitution. 

Conclusion. There are some similarities be-
tween Canadian and Ukrainian Constitutions. The 
Constitutions of both Ukraine and Canada are 
supreme laws that protect civil liberties as well as 
define how the governments of these countries 
are formed and what their functions are.

However, Ukrainian and Canadian Constitu-
tions have differences too. 1) All rules of the 
Ukrainian Constitution are entrenched. In Can-
ada, only provisions of the key constitution-
al statues have such a high protection. 2) In 
Ukraine, case law does not form a part of the 
Constitution, as it is in Canada. 3) Canadian 
Constitution is much wider than Ukrainian and 
contains the variety of both Canadian and Brit-
ish sources. 4) Canadian constitutional con-
ventions do not have any analogy in Ukrainian 
Constitution.

The flexibility of Canadian constitutional 
conventions enables Canadian society to have 
modern, democratic Constitution without be-
ing involved in the strenuous process of the 
amendment of constitutional statutes. Even if 
a Canadian conventional rule became ineffec-
tive, the Canadian government would have two 
options: to try to develop the inefficient con-
ventional rule or apply provisions of the written 
part of Canadian Constitution. 

Ukraine could also try to introduce some 
form of constitutional conventions. The most 
effective European constitutional rules could 
be the grounds for Ukrainian conventions. 
These would enable Ukrainian society to avoid 
frequent alteration of the Constitution in the fu-
ture, save recourses and time for the Ukrainian 
government.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАТРИМАНОГО ЧИ ЗААРЕШТОВАНОГО 
КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВНИЧОЮ ДОПОМОГОЮ ЗАХИСНИКА

Олійник В.С., к. ю. н.,
старший викладач

кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права
Академія Державної пенітенціарної служби

У статті досліджуються поняття і зміст конституційного права затриманого і заарештованого кори-
стуватися правничою допомогою захисника. Аналізуються ознаки і елементи змісту названого права, 
дається авторська оцінка щодо користування особою названим суспільним благом особистої недотор-
канності. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: конституційне право на свободу людини, конституційне право на особисту недотор-
канність, конституційне право затриманого і заарештованого на захист, право користуватися прав-
ничою допомогою захисника. 

В статье исследуется понятие и содержание конституционного права задержанного и арестованного 
пользоваться законодательной помощью защитника. Анализируются признаки и элементы содержания 
названного права, дается авторская оценка относительно пользования лицом, названным обществен-
ным благом личной неприкосновенности. Предлагаются выводы и рекомендации. 

Ключевые слова: конституционное право на свободу человека, конституционное право на личную 
неприкосновенность, конституционное право задержанного и арестованного на защиту, право поль-
зоваться законодательной помощью защитника.

Oliynyk V.S. CONSTITUTIONAL RIGHT DETAINED OR ARRESTED TO USE THE LEGISLATIVE 
HELP OF DEFENDER

In the article a concept and maintenance of constitutional right are investigated detained and arrested to 
use the legislative help of defender. Signs and elements of maintenance of the adopted right are analyzed, an 
authorial estimation is given in relation to using a person by the adopted public benefit of bodily security. Con-
clusions and recommendations are offered.

Key words: constitutional right on freedom of man, constitutional right on bodily security, constitutional 
right detained and arrested on defense, right to use a legislative help of defender. 

Постановка проблеми. Дослідження 
недоторканності кожної людини, конститу-
ційного права затриманого і заарештованого 
на захист від підозр і звинувачень у злочинах 
постійно знаходиться у полі зору науковців 
і має важливе теоретичне і практичне зна-
чення у науці конституційного права. Дослі-
дження конституційного права затриманого 
і заарештованого користуватися правничою 
допомогою захисника є актуальною темою.

Ступінь розробленості проблеми. До-
слідженню конституційного права на сво-
боду і особисту недоторканність постійно 
приділяється значна увага. Серед авторів, у 
працях яких досліджувалося поняття і зміст 
названого права, є: О.Б. Горова, М.І. Кагадій, 
А.М. Колодій, В.В. Кравченко, О.В. Негодчен-
ко, А.Ю. Олійник, В.Ф. Погорілко, О.В. Совгиря, 
О.Ф. Фрицький, В.Л. Федоренко, Н.Г. Шуклі-
на та ін. Право на особисту недоторканність 
досліджувалося в Україні як разом з основни-
ми правами, так і окремо, як самостійне кон-
ституційне право. Поняття і зміст конститу-
ційного права затриманого і заарештованого 
користуватися правничою допомогою захис-
ника в Україні ще не досліджувалися.

Метою статті є з’ясування поняття і еле-
ментів змісту конституційного права затрима-
ного і заарештованого користуватися прав-
ничою допомогою захисника. 

Виклад основного матеріалу. Конститу-
ційне право на свободу і особисту недотор-

канність (ст. 29 Конституції України) є одним з 
основних громадянських прав і свобод людини 
та громадянина в Україні. Право затриманого 
та заарештованого користуватися правничою 
допомогою захисника є складовим елемен-
том змісту права особистої недоторканно-
сті. Назване право досліджувалося разом з 
основними правами і свободами (М.І. Кагадій, 
А.М. Колодій, В.В. Кравченко та ін.), в окремій 
групі прав і свобод (О.Б. Горова, А.Ю. Олійник 
та ін.), як окреме конституційне право. Аналіз 
праць щодо поняття і змісту конституційного 
права кожного на особисту недоторканність 
в Україні свідчить про неоднакове розуміння 
авторами поняття і змісту названого основно-
го права особи. Так, М.І. Кагадій разом з 
А.Ю. Олійником наголошують на тому, що пра-
во на свободу та особисту недоторканність 
встановлює межу, котру ті чи інші посадові 
особи можуть перейти лише у випадках, пря-
мо передбачених законом. З метою реаліза-
ції названого права держава гарантує особі з 
моменту її затримання право на захист, мож-
ливість користуватися правовою допомогою 
захисника, оскаржити у суді своє затримання 
[1, с. 123]. Кожному заарештованому чи за-
триманому має бути невідкладно повідомлено 
про мотиви арешту чи затримання, роз’ясне-
но його права та надано можливість з момен-
ту затримання захищати себе особисто та ко-
ристуватися правничою допомогою захисника 
(ст. 29 Конституції України) [2]. 
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А.М. Колодій разом з А.Ю. Олійником під-
креслюють, що Конституція України повною 
мірою демократизувала сам процес вжит-
тя заходів, що обмежують свободу люди-
ни, її особисту недоторканність. Це знахо-
дить своє вираження у тому, що тільки суд 
своїм умотивованим рішенням і на підста-
ві чинного законодавства може дозволи-
ти арешт людини і тримання її під вартою  
[3, с. 179]. В.В. Кравченко до важливих га-
рантій забезпечення права на свободу і осо-
бисту недоторканність відносить судовий 
захист, який здійснюється як судами загаль-
ної юрисдикції, так і Конституційним Судом 
України (ст. 43). Крім внутрішньодержавних 
гарантій Конституція України закріплює і між-
народно-правові гарантії забезпечення пра-
ва на свободу та особисту недоторканність. 
Після використання всіх національних засобів 
юридичного захисту кожен має право звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних органі-
зацій, членом або учасником яких є Україна  
[4, с. 152-153]. 

Відповідно до міжнародної сучасної ста-
тистики Україна є п’ятою за зверненнями її 
громадян до Європейського суду з прав люди-
ни. Європейський суд з прав людини визнав 
порушення Україною її зобов’язань за Кон-
венцією про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. Порушення полягають у сис-
тематичному невиконанні судових рішень 
національних судів, за які держава несе від-
повідальність [5]. О.В. Негодченко, досліджу-
ючи діяльність органів внутрішніх справ щодо 
забезпечення прав і свобод людини, ствер-
джує, що багатогранним за своїм змістом є 
право на свободу та особисту недоторкан-
ність (ст. 29). Це право означає, що ніхто не 
може бути заарештований або триматися під 
вартою інакше, як за вмотивованим рішенням 
суду, і тільки на підставах та у порядку, вста-
новлених законом. У разі нагальної необхід-
ності запобігти злочинові чи припинити його 
уповноважені на те законом органи можуть 
застосувати тримання особи під вартою як 
тимчасовий запобіжний захід, обґрунтова-
ність якого протягом сімдесяти двох годин 
має бути перевірена судом. Затримана осо-
ба негайно звільняється, якщо протягом сім-
десяти двох годин з моменту затримання їй 
не вручено вмотивованого рішення суду про 
утримання під вартою. Кожному заарештова-
ному чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затри-
мання, роз’яснено його права та надано мож-
ливість з моменту затримання захищати себе 
особисто та користуватися правовою допо-
могою захисника. Кожний затриманий має 
право у будь-який час оскаржити у суді своє 
затримання. Про арешт чи затримання лю-
дини має бути негайно повідомлено родичів 
заарештованого чи затриманого [6, с. 59-60].  
В.Ф. Погорілко разом з В.Л. Федоренко 
визначають право кожної людини на свобо-
ду та особисту недоторканність як гарантію 
від незаконних арештів і тримань під вартою. 
Ніхто не може бути заарештований або три-
матися під вартою інакше як за вмотивова-

ним рішенням суду і тільки на підставах та у 
порядку, встановленими законом. Тобто кож-
на особа з моменту її затримання чи арешту 
має право на правовий захист й оскарження 
у суді свого затримання або арешту, про які 
мають бути негайно повідомлені родичі за-
триманого чи заарештованого. 

Належні гарантії цього права людини вста-
новлює новий Кримінально-процесуальний 
кодекс України (далі – КПК). Утім право на 
свободу й особисту недоторканність не має 
абсолютного характеру. Конституція перед-
бачає, що у разі нагальної потреби запобігти 
злочинові чи перепинити його уповноважені 
на те законом органи можуть застосувати 
тримання особи під вартою як тимчасовий 
запобіжний захід, обґрунтованість якого про-
тягом сімдесяти двох годин має бути пере-
вірена судом. У разі відсутності вмотивова-
ного рішення суду протягом сімдесяти двох 
осіб затримана особа негайно звільняється. 
Як правило, таке затримання особи здійсню-
ється у разі запобігання особливо тяжким і 
тяжким злочинам. 

Слід зауважити, що право кожної людини 
на свободу має й більш широке тлумачення. 
Його пов’язують з такими конституційними 
свободами людини, як свобода думки і сло-
ва, свобода вільного вияву своїх поглядів і 
переконань, свобода пересування, свобода 
світогляду та віросповідання та ін. Але тлу-
мачення права на свободу, як і будь-якого ін-
шого конституційного права, має відповідати 
принципу юридичної визначеності [7, с. 214]. 
О.В. Совгиря разом з Н.Г. Шукліною, дослід-
жуючи конституційне право на свободу і осо-
бисту недоторканність (ст. 29), визначають, 
що реалізація зазначеного конституційного 
права встановлює гарантії реалізації таких 
можливостей особи: а) ніхто не може бути 
заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та у порядку, встановле-
них законом; б) у разі нагальної необхідно-
сті запобігти злочинові чи його перепинити 
уповноважені на те законом органи можуть 
застосувати тримання особи під вартою як 
тимчасовий запобіжний захід, обґрунтова-
ність якого протягом сімдесяти двох годин 
має бути перевірена судом. Затримана осо-
ба негайно звільняється, якщо протягом сім-
десяти двох годин з моменту затримання їй 
не вручено вмотивованого рішення суду про 
тримання під вартою; в) кожному заарешто-
ваному чи затриманому має бути невідклад-
но повідомлено про мотиви арешту чи за-
тримання, роз’яснено його права та надано 
можливість з моменту затримання захищати 
себе особисто та користуватися правовою 
допомогою захисника; г) кожний затрима-
ний має право у будь-який час оскаржити у 
суді своє затримання (процедура, яка у зару-
біжних країнах називається «хабеас корпус» 
і застосовується практично в усіх країнах 
континентальної Європи); r) про арешт або 
затримання людини має бути негайно пові-
домлено родичів заарештованого чи затри-
маного. 

В Україні кількість затриманих і заарешто-
ваних осіб становить 45% (наприклад у ФРН – 
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5%) [8, c. 146]. У доповіді ООН, зробленій у 
червні 2016 року, відзначені випадки тортур 
та утримання під вартою без зв’язку із зо-
внішнім світом в Україні, що привернули увагу 
організації [9]. Зрозуміло, що така категорія 
затриманих осіб не могла скористатися своїм 
конституційним правом правничої допомоги 
з боку захисника. Як відмічає Ю.М. Тодика, 
конституційне право на свободу та особисту 
недоторканність проголошується у міжнарод-
них документах: у Загальній декларації прав 
людини 1948 р. (ст. 3), Міжнародному пак-
ті про громадянські і політичні права 1966 р.  
(ст. 9), Європейській конвенції про захист прав 
і основних свобод людини 1950 р. (ст. 5). Згід-
но з цим правом ніхто не може бути зааре-
штований або триматися під вартою інакше 
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на 
підставах та у порядку, встановлених законом. 
Згідно з вимогами Конституції тримання під 
вартою може мати місце або як міра кримі-
нального покарання, або як запобіжний захід 
на період досудового провадження, судово-
го розгляду та набрання вироком законної 
сили. У цих випадках необхідне вмотивоване 
судове рішення або обвинувальний вирок. 
Згідно з частиною третьою ст. 29 Конститу-
ції України тримання під вартою у разі нагаль-
ної необхідності може застосовуватися без 
попереднього вмотивованого рішення у суді. 
Але його обґрунтованість протягом 72 годин 
має бути перевірена судом. У разі незгоди 
суду із застосуванням тримання під вартою 
особа підлягає негайному звільненню. Кожна 
особа, яка заарештована чи затримана, має 
право ознайомитися з мотивами свого арешту 
чи затримання та своїми правами. Особа або 
орган, які застосували такий захід, зобов’язані 
ознайомити заарештованого чи затриманого 
з мотивами арешту або затримання, а також з 
його відповідними правами [10, с. 144]. 

А.Ю. Олійник, досліджуючи конститу-
ційно-правовий механізм забезпечення 
основних свобод людини і громадянина в 
Україні, визначає конституційну свободу осо-
би від протиправних затримань, арештів чи 
позбавлення волі іншим шляхом (особисту 
недоторканність) як закріплену у Конститу-
ції України і деталізовану у законах України 
можливість людини і громадянина не бути 
незаконно і необґрунтовано затриманим, 
заарештованим, утримуваним під вартою чи 
позбавленим волі іншим шляхом, а також 
утримання від будь-яких інших незаконних 
дій, спрямованих на обмеження можливості 
людини свідомо і вільно розпоряджатися со-
бою на власний розсуд [11, с. 78-79]. 

Проаналізувавши праці вчених стосовно 
характеристики конституційного права на 
свободу і особисту недоторканність, пропо-
нуємо такі ознаки конституційного права за-
триманого і заарештованого користуватися 
правничою допомогою захисника: а) вид і міра 
можливої поведінки затриманого і заарешто-
ваного; б) можливість користуватися прав-
ничою допомогою захисника; в) закріплення 
у Конституції і законах України з урахуван-
ням імплементації міжнародних стандартів;  
г) забезпечення права на свободу та особи-
сту недоторканність. 

Заарештованою є особа, якій обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою. Затриманою вважається особа стосовно 
якої обрано тимчасовий запобіжний захід 
у вигляді затримання (ст. 176 КПК України) 
[12]. Запобіжний захід може бути обрано 
підозрюваному і обвинуваченому. Тримання 
під вартою є винятковим запобіжним захо-
дом, який застосовується виключно у разі, 
якщо прокурор доведе, що жоден із більш 
м’яких запобіжних заходів не зможе запо-
бігти таким ризикам збоку підозрюваного чи 
обвинуваченого: 1) переховуватися від ор-
ганів досудового розслідування та/або суду;  
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку 
із речей чи документів, які мають істотне зна-
чення для встановлення обставин криміналь-
ного правопорушення; 3) незаконно впливати 
на потерпілого, свідка, іншого підозрювано-
го, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у 
цьому ж кримінальному провадженні; 4) пе-
решкоджати кримінальному провадженню 
іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне 
правопорушення чи продовжити кримінальне 
правопорушення, у якому підозрюється, об-
винувачується, крім випадків, передбачених 
частиною п’ятою ст. 176 КПК України. Вид і 
міра можливої поведінки заарештованого чи 
затриманого, що підозрюються чи обвинува-
чуються у вчиненні злочинів закріплюється у 
ст. 42 КПК України. Підозрюваним є особа:  
а) якій у порядку, передбаченому КПК Украї-
ни, повідомлено про підозру; б) яка затримана 
за підозрою у вчиненні кримінального право-
порушення; в) щодо якої складено повідом-
лення про підозру, однак його не вручено їй 
внаслідок не встановлення місцезнаходження 
особи, проте вжито заходів для вручення у 
спосіб, передбачений КПК України для вру-
чення повідомлень. Обвинуваченим (підсуд-
ним) є особа, обвинувальний акт щодо якої 
переданий до суду у порядку, передбаченому 
ст. 291 КПК України [12]. 

Захисником є адвокат, який здійснює за-
хист підозрюваного, обвинуваченого, засу-
дженого, виправданого, особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових 
заходів медичного чи виховного характеру 
або вирішувалося питання про їх застосуван-
ня, а також особи, стосовно якої передбача-
ється розгляд питання про видачу іноземній 
державі (екстрадицію). Захисником не може 
бути адвокат, відомості про якого не внесе-
но до Єдиного реєстру адвокатів України або 
стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів 
України містяться відомості про зупинення 
або припинення права на зайняття адвокат-
ською діяльністю (ст. 45 КПК України). Захис-
ник не має права взяти на себе захист іншої 
особи або надавати їй правову допомогу, 
якщо це суперечить інтересам особи, якій він 
надає або раніше надавав правову допомогу. 
Затриманий чи заарештований мають мож-
ливість користуватися правничою допомогою 
лише такого захисника [12]. 

Конституція України (ст. 29) [13] закрі-
плює право на свободу і особисту недотор-
канність та право користуватися правничою 
допомогою захисника з урахуванням імпле-
ментації міжнародних стандартів. Такими 
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стандартами є договірні норми міжнародних 
універсальних і регіональних договорів, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, відповідно до ст. 9 Консти-
туції України. Серед таких договорів можна 
назвати: а) Загальну декларацію прав люди-
ни; б) Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права; в) Європейська конвенція 
про захист прав людини і основних свобод, 
у статтях якої закріплено основні стандар-
ти та механізми забезпечення свобод лю-
дини, включаючи і забезпечення права на 
свободу та особисту недоторканність. Се-
ред інших документів Європейського регіо-
нального рівня, якими може скористатися за-
триманий чи заарештований, можна назвати:  
1) Європейську конвенцію про запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаран-
ню; 2) Європейську конвенцію про видачу 
правопорушників, 1957 року; 3) Європейську 
конвенцію про нагляд за умовно засуджени-
ми особами або умовно звільненими осо-
бами, 1964 року; 4) Європейську конвенцію 
про передачу провадження у кримінальних 
справах, 1972 р.; 5) Європейську конвенцію 
про боротьбу з тероризмом; 6) Конвенцію 
про передачу засуджених осіб, 1983 року;  
7) Конвенцію про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних злочин-
ним шляхом; 8) Європейську хартію регіо-
нальних мов або меншин; 9) Конвенцію про 
захист прав та гідності людини у зв’язку з 
використанням досягнень біології та меди-
цини та інші [11]. 

Одним з фундаментальних законів Украї-
ни, де деталізуються конституційні положен-
ня ст. 29 є КПК України [12].

Висновки. Конституційне право затрима-
ного і заарештованого користуватися правни-
чою допомогою захисника – це закріплена у 
Конституції України, з урахуванням імплемен-
тації міжнародних стандартів, та деталізована 
в законах України можливість затриманого чи 
заарештованого користуватися правничою 
допомогою захисника з метою реалізації сво-
го права на свободу та особисту недоторкан-
ність.

Змісту конституційного права затриманого 
і заарештованого користуватися правничою 
допомогою захисника містить такі можли-
вості: 1) мати захисника і побачення з ним 
до першого допиту з дотриманням умов, що 
забезпечують конфіденційність спілкування, а 
також після першого допиту – мати такі поба-
чення без обмеження їх кількості й тривалості; 
2) вимагати перевірки обґрунтованості затри-
мання чи у разі затримання або застосуван-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою вимагати негайно повідомити членів 
сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про за-
тримання і місце свого перебування; 3) зби-
рати і подавати слідчому, прокурору, слідчо-
му судді докази та брати участь у проведенні 
процесуальних дій; 4) вимагати відшкодуван-
ня шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування, прокуратури або суду, у по-
рядку, визначеному законом, а також віднов-

лення репутації, якщо підозра, обвинувачен-
ня не підтвердилися. 

З метою конкретизації змісту конституцій-
ного права кожного користуватися правничою 
допомогою захисника пропоную доповнити 
ст. 7. КПК України «Загальні засади кримі-
нального провадження» п. 1. Зміст та фор-
ма кримінального провадження повинні від-
повідати загальним засадам кримінального 
провадження, до яких, зокрема, відносяться: 
п.п. 13) після слів «забезпечення права на за-
хист» словами «та користуватися правничою 
допомогою захисника» і далі по тексту [12].

1. Ознаками конституційного права затри-
маного і заарештованого користуватися прав-
ничою допомогою захисника є: а) вид і міра 
можливої поведінки затриманого і заарешто-
ваного; б) можливість користуватися прав-
ничою допомогою захисника; в) закріплення 
у Конституції і законах України з урахуван-
ням імплементації міжнародних стандартів;  
г) забезпечення права на свободу та особи-
сту недоторканність. 

2. Конституційне право затриманого і 
заарештованого користуватися правничою 
допомогою захисника – це закріплена у Кон-
ституції України, з урахуванням імплемента-
ції міжнародних стандартів та деталізована у 
законах України можливість затриманого чи 
заарештованого користуватися правничою 
допомогою захисника з метою реалізації свого 
права на свободу та особисту недоторканність.

3. Врахування запропонованих рекоменда-
цій щодо удосконалення законодавства Укра-
їни з приводу забезпечення конституційного 
права на свободу і особисту недоторканність 
людини і громадянина сприятиме повній ре-
алізації конституційного принципу права за-
триманого і заарештованого користуватися 
правничою допомогою захисника.
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У статті досліджений історичний генезис відповідальності без вини. Висвітлені та розглянуті ци-
вільно-правові теорії безвинної відповідальності. Наведене поняття та визначена правова природа від-
повідальності без вини у деліктних зобов’язаннях. Авторами проаналізоване цивільне законодавство, 
яке закріплює відповідальність без вини у деліктних зобов’язаннях. Висунуті теоретичні пропозиції, 
щодо розуміння відповідальності без вини у деліктних зобов’язаннях.

Ключові слова: вина, делікт, деліктні зобов’язання, відповідальність, ризик.

В статье исследован исторический генезис ответственности без вины. Освещены и рассмотрены 
гражданско-правовые теории безвинной ответственности. Дано понятие и определена правовая при-
рода ответственности без вины в деликтных обязательствах. Авторами проанализировано гражданское 
законодательство, которое закрепляет ответственность без вины в деликтных обязательствах. Выдви-
нуты теоретические предложения к пониманию ответственности без вины в деликтных обязательствах.
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Guz E.V., Turov V.D. CIVIL LIABILITY WITHOUT WINE IN THE INSTITUTE OF TORT LIABILITIES
In the article was investigated historical genesis of responsibility without guilt. Lighted and considered civil 

law theories of innocent responsibility. Was given the notion and defined the legal nature of liability without guilt 
in tort obligations. The author analyzed civil legislation, which establishes liability without guilt in tort obliga-
tions. Was proposed theoretical proposals for understanding responsibility without guilt in tort obligations. 
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Постановка проблеми. У сучасній цивіліс-
тиці існує велика кількість дискусійних питань 
щодо ролі та значення вини при притягненні 
особи до цивільно-правової відповідальності. 
В інституті як договірних, так і недоговірних 
зобов’язань, існує особливість цивільної від-
повідальності, яка полягає у тому, що у де-
яких випадках зазначена відповідальність 
може настати і за відсутністю вини. Крім цьо-
го, висвітлення даної проблеми дозволить 
дослідити питання стосовно впливу вини на 
принцип справедливості при кваліфікації ци-
вільних деліктів.

Ступінь розробленості проблеми. Пи-
танням цивільної відповідальності займалися 
такі вітчизняні та зарубіжні вчені-цивілісти, як 
Г.К. Матвєєв, Д.В. Боброва, І.С. Канзафарова, 
Т.В. Ківалова, Н.С. Кузнєцова, Л.О. Отрадно-
ва О.О. Красавчикова, О.Е. Лейста, М.С. Ма-
леїна, І.С. Самощенко, А.О. Собчак, В.Т. Смір-
нова, В.О. Тархова, Н.В. Терещенко та інші. 
Проблему вини у своїх працях досліджува-
ли такі автори, як Б.П. Карнаух, Р.Ю. Заі-
ка, Ю.А. Галупцова, В.В. Паришкура та інші. 
У роботі О.В. Дмитрієвої «Відповідальність 

без вини у цивільному праві» були досліджен-
ня наукові теорії в області цивільно-правової 
відповідальності без вини у цивільному пра-
ві, проблеми відповідальності без вини та 
підстави звільнення від відповідальності без 
вини. Але попри це у сучасній цивілістиці 
відсутня єдність щодо розуміння юридичної 
природи, так званої, цивільно-правової від-
повідальності без вини, підстав та меж такої 
відповідальності.

Проблема відповідальності без вини у ци-
вільному праві існувала протягом довгого 
часу, вона досліджувалась, як у радянський 
період, так і є предметом дослідження вже 
у незалежній Україні. Але у науці цивільно-
го права і досі існує певна кількість теорій, 
стосовно цивільної відповідальності без вини. 
Серед них: теорія справедливості; теорія 
«двох підстав»; теорія об’єктивного ризику; 
теорія суб’єктивного ризику; теорія законно-
го страхування та інші. Виходячи з перерахо-
ваних наукових теорій, наука цивільного пра-
ва і практика потребують формування єдиної 
концепції розуміння цивільної відповідально-
сті без вини саме у деліктних зобов’язаннях.
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Метою статті є загальне дослідження й 
аналіз правових проблем стосовно відпові-
дальності без вини крізь призму деліктних 
зобов’язань. Для досягнення продуктивного 
результату дослідження, необхідно вирішити 
наступні завдання: 1) дослідити історичний ге-
незис відповідальності без вини; 2) проаналі-
зувати цивільно-правові теорії безвинної від-
повідальності; 3) визначити поняття та правову 
природу відповідальності без вини у деліктних 
зобов’язаннях; 4) проаналізувати цивільне 
законодавство, яке закріплює відповідальність 
без вини у деліктних зобов’язаннях.

Виклад основного матеріалу. Існування 
такого явища, як відповідальність без вини, 
одне з небагатьох питань, що має історію 
настільки ж тривалу, як історія самого цивіль-
ного права. Норми цивільного права різних 
історичних періодів містили у собі різні підхо-
ди до питання про те, за наявності яких умов 
можливо накладання майнової відповідально-
сті. Автори погоджуються з думкою О.В. Дми-
трієвої, що історія формування такого явища, 
як відповідальність без вини, умовно склада-
ється з трьох етапів [13, с. 9].

Перший етап слід виділити як найдавніше 
право, що існувало у до класичний період іс-
торії Римської держави. Юридичної відпові-
дальності, а також поняття про вину, як такої, 
у той період ще не існувало, і її місце займала 
помста потерпілого. Для покладання відпові-
дальності відповідно до цього періоду було 
достатньо наявності одного лише причинного 
зв’язку між діями правопорушника і постраж-
далої особи [13, с. 8].

Другий етап – це часи класичного рим-
ського приватного права, в якому вже було 
співвідношення відповідальності «за вину» і 
відповідальності без вини. Вже у той період 
вина мала особливе значення і знайшла своє 
закріплення у тезисі «без вини немає відпові-
дальності» [5, с. 389].

Третій етап – це співвідношення відпо-
відальності «за вину» і відповідальності без 
вини, який розпочинається у кінці XIX століт-
тя та триває і тепер. Початок цього періоду 
збігся з початком промислової революції, що 
дала потужний поштовх до розвитку виробни-
чої сили, у тому числі, до створення джерел 
підвищеної небезпеки, що призвела до погли-
блення суспільного поділу праці [13, с. 13].

Автори статті вважають, що для більш де-
тального дослідження, третій етап співвідно-
шення відповідальності «за вину» і відпові-
дальності «без вини» в Україні також можна 
умовно розділити на два періоди, це так звані 
радянський та новітній періоди. Радянський 
період становлення вини у цивільному праві 
приходиться на початок ХХ століття. За цей 
період докорінно змінилась роль держави, 
яка стала регулювати економічні відносини 
шляхом прямого втручання за допомогою ак-
тів управління. За словами А.Г. Гойхбарга, у 
той період не знаходилося жодних приватно-
правових відносин, крім найму пастуха у селі. 
Цивільне право у цілому і становлення ци-
вільно-правової відповідальності та вини ста-
ли вважатися «уходящей из-под ног почвой» 
[10, с. 5]. Новітній період становлення вини, 
як умови цивільної відповідальності, почав 

формуватися після проголошення незалеж-
ності України у 1991 році. Формулювання су-
часних підходів почали активно розвиватися 
після прийняття 16 січня 2003 року нового 
Цивільного Кодексу України (далі – ЦК). За 
цей період була написана велика кількість ро-
біт, серед яких дослідники пропонують своє 
бачення проблематики відповідальності без 
вини. Серед таких робіт: «Проблемні аспекти 
цивільно-правової відповідальності без вини» 
В.В. Паришкура [23], «Теоретико-правовий 
аналіз відповідальності без вини у цивіль-
ному праві України» А.О. Нємцева [22], «До 
проблеми цивільно-правової відповідальності 
без вини» І.С. Канзафарова [18] та інші.

Для ясного розуміння відповідальності 
без вини у деліктних зобов’язаннях доречно 
виокремити наявні у доктрині цивільного пра-
ва деякі теорії безвинної відповідальності. 

Теорія об’єктивного ризику (О.О. Кра-
савчиков, О.Е. Лейст), полягає у тому, що 
відносини з відшкодування шкоди, заподіяної 
у результаті випадкових, невинних дій право-
порушника, хоч за своєю зовнішньою фор-
мою і нагадують відносини відповідальності, 
проте, виключають можливість кваліфікації їх 
як відповідальності [22, с. 65]. При покладен-
ні обов’язку відшкодувати збитки без вини 
законодавець використовує лише «модель 
відповідальності». І немає ніяких підстав та 
необхідності наповнювати цю модель чужим 
їй змістом і включати до поняття відповідаль-
ності [21, с. 27]. Для обґрунтування покла-
дення на правопорушника обов’язку відшко-
дувати невинно заподіяну шкоду у випадках, 
зазначених у законі, ці автори використову-
ють поняття ризику [20, c. 145].

Теорія суб’єктивного ризику. Представни-
ки цієї теорії (В.А. Ойгензіхт, С.Н. Братусь, 
Ю.Г. Басін.) вважають, що відсутність вини 
при покладанні відповідальності без вини 
не означає, що у цій ситуації взагалі немає 
суб’єктивної умови цивільно-правової відпо-
відальності. На їхню думку, суб’єктивною умо-
вою – є ризик правопорушника. Ризик – це, 
як і вина, і невинність, є психічне ставлення 
суб’єкта до своєї поведінки, яке, однак, від-
різняється і від вини, і від невинності. Іншими 
словами, ризик – це такий суб’єктивний стан 
особи, коли вона усвідомлено допускає з 
більшою або меншою вірогідності можливість 
заподіяння, у тому числі і невинну (випадко-
ву), будь-кому збитків у майбутньому, проте 
не передбачає і не повинна передбачити не-
минучість їх заподіяння [17, с. 68].

Теорія організаційно-технічної превенції 
пояснює цивільно-правову відповідальність 
без вини власника джерела підвищеної небез-
пеки тим, що вона має особливе превентивне 
значення. На відміну від відповідальності «за 
вину», відповідальність без вини виконує не 
психологічну, а організаційно-технічну пре-
венцію заподіяння цим джерелом шкоди. Ін-
шими словами, сама можливість несення від-
повідальності без вини, закладена у правових 
нормах, стимулює діяльність власників дже-
рел підвищеної небезпеки щодо вдоскона-
лення техніки, і, тим самим, призводить до 
скорочення кількості випадків заподіяння 
шкоди [9, с. 222].
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Теорія законного страхування. У рамках 
цієї теорії обов’язок відшкодувати заподія-
ну шкоду не визнається мірою відповідаль-
ності. Він визнається аналогом обов’язку 
державного органу страхування з виплати 
страхового відшкодування у разі настання 
правового випадку. Такої точки зору дотри-
мується О.О. Красавчиков [20]. Наведена те-
орія не знайшла належної підтримки серед 
цивілістів, оскільки необхідно звернути ува-
гу на підстави виникнення відповідальності 
і страхового випадку. Якщо для виникнення 
обов’язку відшкодувати збитки чи виплати-
ти неустойку необхідна наявність правопо-
рушення, причому підставою для звільнення 
від відповідальності є дія непереборної сили, 
то підставою виплати страховки є настання 
страхового випадку, яким може виступати і 
непереборна сила. Різні також суб’єкти, зо-
бов’язані відшкодувати шкоду у першому та 
другому випадках [23].

Теорії підвищеної пильності і незапереч-
ної презумпції вини мають спільне те, що як 
суб’єктивну умову відповідальності без вини 
називають саме вину правопорушника з тією 
лише різницею, що у відповідності з теорією 
незаперечною презумпції вини суб’єктивною 
умовою відповідальності без вини визнаєть-
ся вина передбачувана [11, с. 58-60], а від-
повідно до теорії підвищеної пильності вина 
реальна, оскільки до осіб, що несуть таку 
відповідальність, у силу закону або договору 
пред’являються підвищені вимоги до уважно-
сті та обережності [12, с. 393].

Для кращого розуміння вище зазначених 
теорій необхідно визначити поняття та пра-
вову природу відповідальності без вини крізь 
призму деліктних зобов’язань.

Взагалі, у науці цивільного права остан-
нім часом уявлення про вину, як про пси-
хічне ставлення особи до вчинюваної дії 
чи бездіяльності, передбаченої законом як 
протиправної, та її наслідків викликало де-
які сумніви. Наприклад, російський вчений 
В.В. Вітрянський визначення поняття вини у 
наведеному її трактуванні оцінює як некорис-
не [7, с. 738], практично безрезультатне. Ви-
рішувати питання про вину та невинуватість 
необхідно шляхом аналізу ставлення особи 
до своїх прав та обов’язків [7, с. 739].

Крім того, обов’язок з відшкодування шко-
ди може бути покладений не тільки на осо-
бу, безпосередніми діями якої ця шкода була 
завдана, а й на інших осіб, вина яких пре-
зумується, тобто мова іде про відповідаль-
ність особи яка фактично і не завдала шкоди, 
але зобов’язана понести відповідальність, 
виключно, у передбаченому законі порядку.

Виходячи з наведеного, вину як одну з 
умов виникнення зобов’язання з відшкоду-
вання шкоди можна визначити як наміре-
не чи не намірене, але завжди залежне від 
волі та свідомості суб’єкта права його влас-
не ставлення до вжиття заходів запобіган-
ня зовнішньому прояву своєї поведінки, яка 
є протиправною і шкідливою для особистих 
немайнових чи майнових благ, належних ото-
ченню [7, с. 740].

Стосовно поняття «деліктна відповідаль-
ність без вини», то зазначене положення 

слід розглядати с точки зору поняття ци-
вільно-правової відповідальності за заподі-
яння шкоди. Ні цивільно-правова доктрина, 
ні чинне цивільне законодавство України не 
містить загальноприйнятого визначення по-
няття «деліктна відповідальність без вини», 
це дає можливість дослідникам по-різному 
тлумачити даний термін.

У науці цивільного права існує декілька 
концепцій щодо поняття «відповідальності 
без вини». Вчені визначали цивільну відпові-
дальність через такі поняття, як: санкція [15]; 
правовідношення (відповідальність асоцію-
ється з деліктним правовідношенням – де-
ліктним зобов’язанням) [8]; обов’язок [26]; 
система цивільно-правових засобів [18]. 

Так, О.В. Дмитрієва під безвинною цивіль-
но-правовою відповідальністю має на увазі 
фактичне відшкодування збитків чи сплату 
неустойки невинним правопорушником [13]. 
К.В. Басін дає визначення відповідальності 
без вини як обов’язок правопорушника від-
шкодувати збитки. Вона викликана не ба-
жанням піддати особу, що завдала шкоди 
без вини, осуду чи покаранню, а прагненням 
насамперед компенсувати випадково заподі-
яний збиток. Проте, відшкодовуючи збитки, 
порушник відчуває певні втрати матеріально-
го і морального плану, що не може не визна-
чатися як несприятливі наслідки, що виника-
ють для особи, яка відшкодовує збитки [6].

З зазначених вище позицій вчених можна 
сформулювати наступне поняття відповідаль-
ності без вини у недоговірних зобов’язаннях – 
це передбачений законом та забезпечений 
державним примусом обов’язок відповідаль-
ного суб’єкта деліктних зобов’язань відшко-
дувати випадкову (ризикову) майнову та/або 
моральну шкоду постраждалій особі у наслі-
док правопорушення.

Розуміння правової природи відповідаль-
ності без вини у недоговірних зобов’язан-
нях повністю відповідає ч. 3 ст. 11 ЦК Укра-
їни: «Цивільні права та обов’язки можуть 
виникати безпосередньо з актів цивільного 
законодавства». Таким чином, законодавча 
норма, яка зобов’язує сторону у недоговір-
них зобов’язаннях – відшкодувати заподіяний 
збиток, за своєю природою виступає не як 
норма цивільно-правової відповідальності, а 
як компенсаційна норма, на яку покладається 
завдання відновити порушені майнові права і 
відшкодувати заподіяні збитки [14, с. 12].

Для кращого розуміння специфіки та пра-
вової природи відповідальності без вини 
у деліктних зобов’язаннях необхідно ре-
тельно проаналізувати норми цивільного 
законодавства щодо відшкодування шкоди. 
Це дозволить сформулювати деякі висновки 
щодо практичного застосування відповідаль-
ності без вини у недоговірних зобов’язаннях. 

З цього приводу пропонуємо розглянути 
наступну класифікацію безвинної деліктної 
відповідальності:

1. Відповідальність без вини за шкоду, 
заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 
(ст. 1187 ЦК України);

2. Відповідальність за шкоду, заподія-
ну державними органами (ст. 1173-1177 ЦК 
України);
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3. Відповідальність за шкоду, заподіяну 
внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 
(ст. 1209–1211 ЦК України);

4. Відповідальність без вини, що випливає 
з інших спеціальних деліктів:

4.1. Шкода, завдана особами з вадами  
дієздатності, до яких належать: 4.1.1. осо-
би, які не досягли повноліття (малолітні та 
неповнолітні) (ст. 1178–1183 ЦК України); 

4.1.2. недієздатні особи (ст. 1184 ЦК  
України);

4.2. Шкода, завдана ушкодженням здо-
ров’я або смертю фізичної особи (ст. 1195–
1208 ЦК України).

Особливістю відповідальності за шкоду, 
заподіяну джерелом підвищеної небезпе-
ки є настання обов’язку нести відповідаль-
ність незалежно від вини заподіювача шкоди  
[27, c. 579].

Говорячи про відповідальність за шкоду, 
заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, 
Г.Л. Пендяга пише, що вживання терміну «від-
повідальність без вини» є некоректним, пра-
вильніше говорити про відповідальність за 
ризик, оскільки дійсною умовою притягнення 
до відповідальності є дія випадку як зворотна 
сторона юридичного ризику [24].

О.С. Іоффе вважав, що достатніми для 
покладання відповідальності за шкоду, запо-
діяну джерелом підвищеної небезпеки, є 
всього дві умови: протиправність дій та при-
чинного зв’язку між ними та наслідками, що 
виникли [16, с. 803].

Обов’язок з відшкодування заподіяної шко-
ди виникає незалежно від вини заподіювача 
шкоди, тобто і за випадково заподіяну шкоду. 
У цьому полягає істотна особливість відшко-
дування за ст. 1187 ЦК України. Спеціальний 
характер обов’язку з відшкодування шкоди, 
заподіяної джерелом підвищеної небезпеки, 
підтверджується змістом обставин, наявність 
яких звільняє від відповідальності за ст. 1187 
ЦК України. Такими обставинами є непере-
борна сила та умисел потерпілого. Таким чи-
ном, у всіх інших випадках, у тому числі і за 
відсутності вини володільця джерела підви-
щеної небезпеки, останній відшкодовує шко-
ду потерпілому.

Відповідно до ст. 56 Конституції України 
кожен має право на відшкодування коштом 
держави чи органів місцевого самовряду-
вання матеріальної та моральної шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових 
і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень [1].

Зазначена вище норма Основного За-
кону України одержала розвиток у Цивіль-
ному кодексі України, згідно з яким на дер-
жаву покладено обов’язок відшкодувати 
шкоду, заподіяну незаконними рішеннями, 
дією чи бездіяльністю органу державної влади  
(ст. 1173), посадової або службової особи ор-
гану державної влади (ст. 1174), органу дер-
жавної влади у сфері нормотворчої діяльності 
(ст. 1175), незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу дізнання, попередньо-
го (досудового) слідства, прокуратури або 
суду (ст. 1176), завдана потерпілому внас-

лідок кримінального правопорушення (ч. 2  
ст. 1177). Тож, держава несе цивільно-право-
ву відповідальність за деліктними зобов’язан-
нями її органів, їх посадових і службових осіб 
незалежно від їхньої вини [22, с. 139].

З цього приводу можна підтримати думку 
О.М. Клименко про те, що деліктну відпові-
дальність держави щодо відшкодування шко-
ди, заподіяної її органами, слід розглядати не 
як захід державного примусу, а як активізацію 
її правозахисної функції, спрямованої на пра-
вовідновлення, компенсацію (відшкодування) 
тощо [19].

Водночас питання даного виду відпові-
дальності регулюються також спеціальними 
законодавчими актами, якими є закони Укра-
їни «Про відповідальність за шкоду, завдану 
внаслідок дефекту у продукції» та «Про за-
хист прав споживачів» [3; 4].

Відповідальність за шкоду, завдану внас-
лідок дефекту у продукції та недоліків робіт 
(послуг), є особливим видом цивільно-право-
вої відповідальності без вини, що випливає з 
відповідних спеціальних деліктів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1209 ЦК України 
обов’язок відшкодувати потерпілому шкоду, 
заподіяну внаслідок недоліків товарів, робіт 
(послуг) покладається на виготовлювача това-
ру, що є нерухомим майном, виконавця робіт 
(послуг), які зобов’язані відшкодувати шкоду, 
завдану фізичній або юридичній особі внаслі-
док конструктивних, технологічних, рецептур-
них та інших недоліків товару, робіт (послуг), 
а також недостовірної або недостатньої ін-
формації про них. При цьому відшкодування 
шкоди не залежить від вини виготовлювача 
товару, що є нерухомим майном, виконавця 
робіт (послуг), а також від того, чи перебував 
потерпілий з ними у договірних відносинах. 
За ч. 2 ст. 1209 ці особи звільняються від від-
шкодування шкоди, якщо вони доведуть, що 
шкода виникла внаслідок непереборної сили 
або порушення потерпілим правил користу-
вання або зберігання товару, результату ро-
біт (послуг) [2].

Відповідальність за шкоду, завдану внас-
лідок дефекту у продукції та недоліків робіт 
(послуг), є особливим видом цивільно-право-
вої відповідальності без вини, що випливає з 
відповідних спеціальних деліктів.

Відшкодування шкоди, завданої особами, 
які не досягли повноліття або недієздатними 
особами, належить до виду цивільної відпо-
відальності без вини третіх осіб, що ґрунту-
ється на засадах дефектів деліктоздатності 
заподіювача шкоди. Адже нести відповідаль-
ність із заподіяння шкоди, як і розуміти зна-
чення своїх дій фізичні особи можуть лише 
з досяганням певного віку і за відсутності 
хвороб, що позбавляють їх можливості діяти 
розсудливо [25, с. 29-34]. Також відсутність 
належної деліктоздатності заподіювача шко-
ди є основною юридичною характеристикою 
даного виду делікту. 

Особливістю даного виду зобов’язань є те, 
що суб’єктом цивільної відповідальності яв-
ляється не заподіювач шкоди, а третя особа 
(особи), а саме: батьки, усиновлювачі, опіку-
ни малолітньої (неповнолітньої) або недієз-
датної особи [27, с. 557].
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Іншим видом спеціальних деліктів є відпо-
відальність за шкоду, завдану каліцтвом, ін-
шим ушкодженням здоров’я або смертю, по-
ложення, про які говориться у § 2 гл. 82 ЦК 
України.

Статтею 1195 ЦК України встановлено за-
гальні правила, що стосуються відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушко-
дженням здоров’я, а саме: обов’язку заподі-
ювача щодо її відшкодування незалежно від 
вини, визначення змісту, обсягу та розміру 
відшкодування, предмету договірного врегу-
лювання таких зобов’язань [2].

Висновки. Враховуючи вище наведене, 
пропонуємо зафіксувати наступні пропозиції 
щодо більш точного розуміння безвинної від-
повідальності у недоговірних зобов’язаннях.

Так, у підтримку концепції «відповідальності 
за ризик» для розвитку деліктних зобов’язань 
з відшкодування шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки, замість поняття «від-
повідальності без вини» можна запровадити 
думку про «допустимий деліктний ризик», як 
підстави звільнення від цивільної відповідаль-
ності за шкоду, заподіяну таким джерелом. 
Таке звільнення представляється можливим 
за умови покладення обов’язку відшкодуван-
ня шкоди на суб’єкта публічного управління у 
сфері відносин джерел підвищеної небезпе-
ки. Згідно зі ст. 3 Конституції України таким 
суб’єктом може виступати держава, на яку 
покладено обов’язок забезпечення та гаран-
тування прав людини.

Наступна думка щодо розуміння відпові-
дальності без вини у цілому, то коректніше 
буде застосовування поняття не «відпові-
дальність без вини» і не «відповідальність 
за ризик», а «спеціальна відповідальність» 
як універсальне поняття. Оскільки при ква-
ліфікації цивільних деліктів не завжди можна 
використовувати вину як загальну умову ци-
вільної відповідальності.

У підсумку представляється можливим 
висловити пропозицію стосовно відносин, які 
виникають між особою, яка зазнала шкоди, і 
особою, вина якої у заподіянні такої шкоди 
відсутня, втім згідно з чинним законодавством 
така особа має обов’язок відшкодувати збит-
ки. Зазначені відносини повинні носити не 
безвинний характер – а компенсаційний, тоб-
то той, який передбачений законом. На цій 
підставі має практичне значення створення 
субінституту компенсаційних зобов’язань у 
недоговірних відносинах, це дозволить уник-
нути суперечностей стосовно притягнення до 
відповідальності осіб, вина яких у заподіянні 
шкоди відсутня.
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Національної академії правових наук України,
старший викладач кафедри інтелектуальної власності та права
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У статті наведено порівняльну характеристику ноу-хау та об’єктів права інтелектуальної власності. 
За результатами дослідження обґрунтовано приналежність ноу-хау до об’єктів права інтелектуальної 
власності.

Ключові слова: ноу-хау, результат інтелектуальної діяльності, об’єкт інтелектуальної власності. 

В статье приведена сравнительная характеристика ноу-хау и объектов права интеллектуальной соб-
ственности. По результатам исследования обоснована принадлежность ноу-хау к объектам права ин-
теллектуальной собственности. 

Ключевые слова: ноу-хау, результат интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной 
собственности.

Dmytrenko V.V. KNOW-HOW IN THE SYSTEM OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS

The article presents a comparative characteristic of know-how and objects of intellectual property rights. 
According to the results of research, the ownership of know-how to intellectual property objects has been 
substantiated. 

Key words: know-how, result of intellectual activity, object of intellectual property.

Постановка проблеми. Сьогодні зали-
шається неврегульованим місце ноу-хау се-
ред об’єктів права України. Правові позиції 
дослідників даної проблеми відрізняються, 
а на законодавчому рівні дане питання не 
визначене. Окремі дослідники (Б. Прахов, 
О. Добринін) намагалися з’ясувати можли-
вість віднесення ноу-хау до об’єктів права 
інтелектуальної власності, інші (М. Епштейн) 
досліджували наявність виключних прав на 
ноу-хау. У даній статті спробуємо порівняти 
ноу-хау з об’єктами права інтелектуальної 
власності та з’ясувати місце ноу-хау серед 
них.

Ступінь розробленості проблеми. Ноу-
хау як об’єкт права інтелектуальної власності 
досліджували Т. Бєгова, Б. Прахов, О. Добри-
нін та інші, вказували на необхідність чіткого 
розмежування на практиці ноу-хау та об’єк-
тів інтелектуальної власності як форм захисту 
прав такі дослідники, як Ю. Буч, М. Колесни-
кова, деякі з’ясовували наявність виключних 
прав на ноу-хау, зокрема М. Епштейн. Дане 
питання є недостатньо дослідженим, але у 
зв’язку з наявністю різних авторських позицій 
потребує детального вивчення та аналізу, що 
зумовлює актуальність даної статті.

Мета статті – порівняти ноу-хау з об’єкта-
ми права інтелектуальної власності та визна-
чити можливість віднесення до них ноу-хау.

Виклад основного матеріалу. У Конвенції 
про заснування Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності від 14.07.1967 р. визна-
чено широкий невичерпний перелік об’єктів 
права інтелектуальної власності та вказано, 
що до даної категорії можуть бути віднесені 
результати інтелектуальної діяльності в про-
мисловій, науковій галузях [1]. В Угоді про 
торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності від 15 квітня 1994 року серед об’єк-
тів права інтелектуальної власності виділено 
нерозголошену інформацію [2]. У ст. 418 Ци-
вільного кодексу України від 16.01.2003 р. 
(далі – ЦК України) вказано, що право інте-
лектуальної власності – це право особи на 
результат інтелектуальної, творчої діяльності 
або на інший об’єкт права інтелектуальної 
власності, визначений ЦК України та іншим 
законом. У ЦК України не визначено понят-
тя «об’єкт права інтелектуальної власно-
сті», разом з тим у ст. 420 даного кодексу 
наведено перелік об’єктів права інтелекту-
альної власності, який не є вичерпними [3]. 
У науково-практичному коментарі до Цивіль-
ного кодексу України за загальною редакцією 
Є.О. Харитонова та Н.Ю. Голубєвої вказано, 
що об’єктом цивільного права (правовідно-
син) може бути будь-який результат інтелек-
туальної діяльності, однак об’єктом права 
інтелектуальної власності може бути тільки 
результат творчої інтелектуальної діяльності, 
який відповідає нормам закону [4, с. 431]. 
Під творчою діяльністю, у підручнику «Право 
інтелектуальної власності: академічний курс» 
за редакцією О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького, 
визначено творчу діяльність, внаслідок якої 
народжується щось якісно нове, що виріз-
няється неповторністю, оригінальністю і сус-
пільно-історичною унікальністю [5, с. 12].

Ноу-хау є результатом інтелектуальної, 
творчої діяльності, який на нашу думку, може 
бути об’єктом права інтелектуальної власно-
сті. Щоб краще зрозуміти спільні й відмінні 
ознаки об’єктів права інтелектуальної влас-
ності та ноу-хау, спробуємо провести їх по-
рівняльний аналіз.

Об’єкти авторського права. На відміну від 
переважної більшості об’єктів права інтелек-
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туальної власності авторське право виникає 
одразу внаслідок створення твору та не по-
требує обов’язкової державної реєстра-
ції. Під створенням твору в теорії розуміють 
надання йому будь-якої об’єктивної фор-
ми, за допомогою якої він стає придатним 
для сприйняття іншими особами [4, с. 449;  
6, с. 729; 7, с. 142]. У коментарі до Цивільно-
го кодексу України за загальною редакцією 
Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої зазначено, 
що об’єктом авторського права може бути 
твір, який має творчий характер та вираже-
ний в об’єктивній формі. Також в коментарі 
вказано, що на практиці критерій творчості 
зводиться до встановленого факту самостій-
ного створення результату інтелектуальної 
діяльності, а творчою визнається будь-яка 
розумова діяльність, її результат охороняєть-
ся авторським правом, якщо не доведено, що 
він є наслідком прямого копіювання, «пірат-
ства», плагіату або він узагалі не може бути 
об’єктом авторського права [4, с. 444]. Не-
майнові авторські права є невідчужуваними 
та не мають строку чинності. Майнові автор-
ські права діють протягом життя автора (спі-
вавторів) та 70 років після смерті автора або 
останнього із співавторів. Для порівняння, 
майнові права автора ноу-хау не мають стро-
ку чинності, вони діють доти, поки їх автор 
вживає належних заходів із збереження їх в 
конфіденційності. В ЦК України та в Законі 
України «Про авторське право і суміжні пра-
ва» від 23.12.1993 р. наведений невичерпний 
перелік об’єктів авторського права, а в ст. 8 
даного Закону наведено також їх узагальнюю-
чий перелік, а саме – твори науки, літератури 
та мистецтва [8]. Вважаємо, що всі резуль-
тати інтелектуальної, творчої діяльності лю-
дини, якщо вони є оригінальними, належать 
до об’єктів авторського права, але паралель-
но, при наявності відповідних критеріїв пра-
вової охорони, можуть охоронятися іншими 
інститутами права інтелектуальної власності. 
На об’єкти авторського права не видається 
охоронний документ, можна отримати лише 
свідоцтво про факт його державної реєстра-
ції. Об’єкти авторського права охороняються 
автоматично з часу їх створення без держав-
ної реєстрації. На нашу думку, на ноу-хау, 
як і на будь-який результат інтелектуальної, 
творчої діяльності, також поширюється право 
авторства, а саме ноу-хау можна віднести до 
творів науки. Автор ноу-хау має весь комп-
лекс немайнових та майнових прав на нього.

Таким чином, вважаємо, що спільними оз-
наками ноу-хау та об’єктів авторського пра-
ва є їх нематеріальний творчий характер, 
оригінальність, відмінними – конфіденційний 
характер ноу-хау та строк чинності майно-
вих прав. Разом з тим, на нашу думку, на всі 
об’єкти інтелектуальної власності поширю-
ється авторське право, в тому числі й на ноу-
хау.

Об’єкти суміжних прав. До цієї групи 
об’єктів права інтелектуальної власності від-
носять виконання, фонограми, відеограми та 
програми (передачі) організацій мовлення. 
Дана група об’єктів тісно пов’язана з об’єк-
тами авторського права, оскільки забезпе-
чує виконання об’єктів авторського права, 

а відповідно до ст. 35 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» виконан-
ня – це виконання літературних, драматич-
них, музичних, музично-драматичних, хорео-
графічних, фольклорних та інших творів. Як 
вказано у науково-практичному коментарі до 
Цивільного кодексу за редакцією І.В. Спаси-
бо-Фатєєвої, для охороноздатності виконань 
не має значення форма їх вираження. Об’єк-
том визнається і так зване «живе» виконання, 
і виконання, що зафіксоване у звуко- чи віде-
озапису. Не впливає на визнання виконанням 
його призначення, публічність виступу та його 
обнародуваність, достатньо, щоб виконання 
було здійснене. Об’єкти суміжних прав охо-
роняються як результати творчої діяльності 
[7, с. 215]. Відповідно до ст. 456 ЦК України, 
строк чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на виконання становить 50 років.

Отже, спільними ознаками об’єктів суміж-
них права та ноу-хау є те, що вони виступа-
ють результатами інтелектуальної, творчої 
діяльності. Зрозуміло, що на відміну від ноу-
хау, щодо відношення до об’єктів суміжних 
прав не застосовується режим конфіден-
ційності. Однак вважаємо, що неможливо 
передати досвід, знання, практичні навички 
без виконання. Саме в цьому аспекті ноу-хау 
та суміжні права є взаємодоповнюючими.

Об’єкти патентного права. До об’єктів па-
тентного права, відповідно до національного 
законодавства України, належать винаходи, 
корисні моделі та промислові зразки. Права 
на ці об’єкти виникають з моменту їх реє-
страції. Вважаємо, що до реєстрації створені 
результати інтелектуальної діяльності не мо-
жуть називатися винаходами, корисними мо-
делями та промисловими зразками та охоро-
няються інститутом авторського права. Якщо 
створені результати відповідають критеріям 
правової охорони – винахідницькому рівню, 
промисловій придатності та новизні для вина-
ходів, промисловій придатності та новизні 
для корисних моделей, новизні (для промис-
лових зразків) – на ці результати видається 
охоронний документ – патент, який засвідчує 
право інтелектуальної власності (немайнове 
та майнове) на ці об’єкти. Немайнове право 
є невідчужуваним, воно засвідчує авторство 
на об’єкт, не має строку чинності та виникає 
з часу подачі заявки на реєстрацію. Майно-
ве право виникає з дати, наступної за датою 
реєстрації, та діє для винаходів – 20 років, 
для корисних моделей – 10 років, для про-
мислових зразків – 10+5 років (патент на 
промисловий зразок діє 10 років, але його 
може бути продовжено додатково на 5 років 
за клопотанням власника або його довіреної 
особи) за умови оплати щорічних зборів за 
підтримання чинності патенту. Як правило, в 
ході написання заявки на винаходи і корис-
ні моделі автор залишає певну інформацію 
нерозкритою, що унеможливлює третім осо-
бам самостійно відтворити охоронюваний 
результат інтелектуальної, творчої діяльності 
автора. Така нерозкрита інформація й є ноу-
хау. Якщо об’єкт є новим, але за формулою 
заявки не відповідає критеріям правової охо-
рони, встановленим для винаходів чи корис-
них моделей, його можна охороняти як ноу-
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хау. Часто винахідникам економічно вигідніше 
не розголошувати своє технічне рішення, а 
зберігати в конфіденційності як ноу-хау. 

Вважаємо, що спільними рисами винахо-
дів, корисних моделей, промислових зраз-
ків та ноу-хау як результатів інтелектуальної, 
творчої діяльності є їх новизна, нематеріаль-
ний характер, оригінальність, однак ноу-хау 
відрізняється від цих об’єктів конфіденційні-
стю та строком чинності майнових прав. 

Раціоналізаторські пропозиції. Відповідно 
до ч.1 ст. 481 ЦК України, раціоналізаторську 
пропозицію визначено як визнану юридичною 
особою пропозицію, яка містить технологічне 
(технічне) або організаційне рішення у будь-
якій сфері її діяльності [3]. Оскільки вважає-
мо, що ноу-хау є технічним рішенням, тому 
по своїй суті раціоналізаторська пропозиція 
може бути ноу-хау. Як вказано у коментарі 
до ЦК України за редакцією Е.О. Харитонова, 
Н.Ю. Голубєвої, об’єктом раціоналізаторської 
пропозиції може бути матеріальний об’єкт 
або процес. Щоб визнати пропозицію раціо-
налізаторською вона має відповідати наступ-
ним умовам: пропозиція має бути технічним 
або організаційним рішенням; має стосувати-
ся профілю підприємства, в яке вона подаєть-
ся; має бути новою та корисною [4, с. 497].

У статті «Охорона раціоналізаторських 
пропозицій в режимі ноу-хау», О.В. Саві-
ковська вказує, що у ноу-хау є інша наз-
ва – комерційна таємниця, та доводить, що 
комерційна таємниця та раціоналізаторська 
пропозиція мають схожі ознаки. Зокрема, до 
таких ознак автор відносить відсутність офі-
ційної процедури визнання цих об’єктів, за 
яку необхідно сплачувати обов’язкове мито, 
а договір про передачу прав не підлягає 
обов’язковій реєстрації. Крім того, О.В. Саві-
ковська вказує, що для повної збіжності раці-
оналізаторських пропозицій і комерційної та-
ємниці необхідно дотримуватись двох умов: 
інформація про раціоналізаторські пропозиції 
не повинна відображатися в пресі; підпри-
ємства мають вживати заходів щодо охоро-
ни конфіденційної інформації, що містяться в 
раціоналізаторських пропозиціях [9]. 

 Отже, як бачимо, ноу-хау та раціоналі-
заторські пропозиції мають багато спіль-
них ознак. Якщо щодо раціоналізаторської 
пропозиції на підприємстві встановлено кон-
фіденційний режим охорони, то в такому ви-
падку раціоналізаторські пропозиції по суті 
виступатимуть як ноу-хау.

Наукове відкриття. Відповідно до ст. 457 
ЦК України, науковим відкриттям є встанов-
лення невідомих раніше, але об’єктивно існу-
ючих закономірностей, властивостей та явищ 
матеріального світу, які вносять докорінні змі-
ни у рівень наукового пізнання [3]. За авто-
рами наукових відкриттів не закріплюються 
виключні майнові права, оскільки такі резуль-
тати пізнання матеріального світу з моменту 
обнародування переходять у суспільне над-
бання. 

Хоча наукове відкриття віднесено до об’єк-
тів права інтелектуальної власності, на нашу 
думку, це не зовсім коректно, оскільки вклад 
творчості людини в процес спостереження 
за явищами навколишньої дійсності є міні-

мальним. Як вказано у науково-практично-
му коментарі Цивільного кодексу України 
за редакцією О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, 
В.В. Луця – наукове відкриття є надбанням 
усього людства, а тому визнавати його об’єк-
том права інтелектуальної власності мож-
на лише умовно [6, с. 706]. Вважаємо, що 
ноу-хау не може бути науковим відкриттям, 
оскільки ноу-хау є результатом, як правило, 
науково-технічної творчості, а наукове від-
криття – це встановлення невідомих раніше 
закономірностей та явищ природи. 

Компонування інтегральної мікросхеми. 
У ст. 1 Закону України «Про охорону прав 
на топографії інтегральних мікросхем» від 
05.11.1997 р., під інтегральною мікросхемою 
(далі – ІМС) визначено мікроелектронний ви-
ріб кінцевої або проміжної форми, призначе-
ний для виконання функцій електронної схе-
ми, елементи і з’єднання якого неподільно 
сформовані в об’ємі і (або) на поверхні ма-
теріалу, що становить основу такого виробу, 
незалежно від способу його виготовлення. 
У ст. 5 даного Закону вказано, що топогра-
фія ІМС відповідає умовам охороноздатності, 
якщо вона є оригінальною, тобто якщо вона 
не створена шляхом прямого відтворення 
(копіювання) іншої топографії ІМС, має від-
мінності, що надають їй нові властивості, і не 
була відомою у галузі мікроелектроніки до 
дати подання заявки до Установи або до дати 
її першого використання [10]. На нашу думку, 
автор топографії ІМС може зберегти інфор-
мацію про свій результат конфіденційною, в 
такому випадку об’єкт буде називатися ноу-
хау.

Засоби індивідуалізації товарів та послуг. 
До цієї групи традиційно відносять торго-
вельні марки, комерційні найменування та 
географічні зазначення. Через мізерний, у 
порівнянні з іншими об’єктами права інтелек-
туальної власності, рівень творчості людини, 
що вкладається при створенні цих засобів ін-
дивідуалізації, авторство на торговельні мар-
ки, комерційні найменування та географічні 
зазначення як таке відсутнє, також відсутні 
особисті немайнові права. У зв’язку з цим не 
має сенсу порівнювати дану групу об’єктів з 
ноу-хау.

Комерційна таємниця. У ЦК України ко-
мерційну таємницю віднесено до об’єктів 
права інтелектуальної власності, однак пере-
лік об’єктів права інтелектуальної власності, 
наведений в ст. 420 ЦК України, як вже за-
значалося вище, не є вичерпним. В право-
вій доктрині існують позиції, в яких ноу-хау 
ототожнюють з комерційною таємницею, од-
нак, на нашу думку, це не зовсім так, оскільки 
ноу-хау може охоронятися як комерційна та-
ємниця, але не вся інформація, яка є комер-
ційною таємницею, може бути віднесена до 
ноу-хау. На відміну від ноу-хау, у комерційної 
таємниці немає творця, отже особисті немай-
нові права на неї відсутні. Комерційна таєм-
ниця як така не є результатом творчої, інте-
лектуальної діяльності людини, її не можна 
вигадати, вона є способом охорони інформа-
ції, в тому числі й результатів інтелектуальної, 
творчої діяльності. Інформацію та відомості 
можна визначити або віднести до комерцій-
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ної таємниці. Інформація, віднесена до ко-
мерційної таємниці, може бути результатом 
інтелектуальної, творчої діяльності. Не можна 
передати майнове право на комерційну таєм-
ницю по договору, оскільки вона невіддільна 
від суб’єкта господарювання, а передають 
саме інформацію, яка охороняється в режимі 
комерційної таємниці. Особа, яка правомірно 
визначила інформацію комерційною таємни-
цею, може надати доступ до неї третім осо-
бам, але не передати права на неї по дого-
вору. Все це свідчить про те, що ці поняття 
є різними, оскільки ноу-хау є результатом 
інтелектуальної, творчої діяльності людини, а 
комерційна таємниця невіддільна від суб’єкта 
господарювання та являє собою спосіб охо-
рони інформації, в тому числі й ноу-хау.

Породи тварин, сорти рослин. Як вказано 
у коментарі до ЦК України за редакцією 
О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, сорт 
вважається охороноздатним, якщо за проявом 
ознак, породжених певним генотипом чи пев-
ною комбінацією генотипів, він є новим, ви-
різняльним, однорідним та стабільним. Від-
повідно до Закону України «Про охорону прав 
на сорти рослин» від 21.04.1993 р. інформація 
про сорт рослин може бути віднесена до кон-
фіденційної інформації або комерційної таєм-
ниці [11]. Оскільки ноу-хау є конфіденційною 
інформацією у сфері інтелектуальної власно-
сті, то відповідно інформація про сорт рослин 
може бути віднесена до ноу-хау. Згідно із За-
коном України «Про племінну справу у тва-
ринництві» від 15.12.1993 р. під селекційним 
досягненням розуміють створену в результаті 
цілеспрямованої творчої діяльності групу пле-
мінних тварин (породу, породний тип, лінія, 
родина тощо), що має нові генетичні ознаки, 
які стійко передає потомству, та за показни-
ками продуктивності перевищує попередні 
типи тварин. Селекційне досягнення в галузі 
племінного тваринництва визнається винахо-
дом у встановленому законодавством порядку 
[12]. Зрозуміло, що творча діяльність завжди 
є інтелектуальною, тому селекційні досягнен-
ня є результатом інтелектуальної діяльності. 
На нашу думку, селекційні досягнення можуть 
зберігатися як конфіденційна інформація та 
бути віднесеними до ноу-хау.

Вищенаведений аналіз доводить, що об’єк-
ти права інтелектуальної власності є досить 
різноманітними. На думку М. Рожкової, харак-
теризуючи об’єкти інтелектуальної власності 
можна назвати їх об’єднуючі ознаки:

1) нематеріальна природа;
2) нездатність до обороту (тобто невідчу-

жуваність та неможливість передачі);
3) комерційна цінність;
4) невичерпність при використанні, не-

можливість фізичної амортизації, що витікає 
з їх нематеріальної природи;

5) допустимість одночасного використан-
ня декількома самостійними суб’єктами (за 
винятком випадків, передбачених законом) 
[13, с. 8-9].

Ю. Буч та М. Колесникова, порівнюючи ноу-
хау з об’єктами інтелектуальної власності, 
вказують, що на ноу-хау відсутня охоронюва-
на законом монополія, немає територіальних 
обмежень, а розкриття ноу-хау призводить 

до фактичної втрати його володільцем пере-
ваг, тоді як на об’єкти права інтелектуальної 
власності розкриття відомостей про об’єкт є 
обов’язковим елементом процедури визнан-
ня виключного права. Також дослідники за-
значили, що право на ноу-хау не має вста-
новленого строку охорони та вказували на 
необхідність чіткого розмежування на практи-
ці ноу-хау та об’єктів інтелектуальної власно-
сті як форм захисту прав [14, с. 11 – 12].

О. Добринін та Б. Прахов доводили, що 
ноу-хау є об’єктом права інтелектуальної 
власності та наводили наступні особливості 
ноу-хау:

1) нематеріальна природа;
2) режим конфіденційності як основа 

надання правової охорони;
3) відсутність строку охорони;
4) відсутність офіційного визнання охоро-

ноздатності та державної реєстрації [15, с. 
10; 16, с. 24].

На нашу думку, спільними ознаками ноу-
хау та об’єктів права інтелектуальної влас-
ності є їх нематеріальна природа, оригіналь-
ність (новий творчий результат), суспільна 
значущість, економічна цінність, а також те, 
що вони є результатами інтелектуальної, 
творчої діяльності. Разом з тим, є і відмінні 
риси – відсутність державної реєстрації, що 
відповідно зумовлює відсутність строку охо-
рони майнових прав на ноу-хау. Вважаємо, 
що визначальною характеристикою об’єктів 
права інтелектуальної власності є їх немате-
ріальна природа, що є результатом інтелек-
туальної, творчої діяльності людини. Через це 
ноу-хау можна вважати об’єктом права інте-
лектуальної власності. 

Висновки. Таким чином, порівнявши ноу-
хау з об’єктами права інтелектуальної власно-
сті, бачимо як спільні (нематеріальна приро-
да, оригінальність (новий творчий результат), 
суспільна значущість, економічна цінність, а 
також те, що вони є результатами інтелекту-
альної, творчої діяльності), так і їхні відмінні 
ознаки (відсутність державної реєстрації та 
строку чинності майнових прав, оскільки їх 
чинність зберігається протягом часу збере-
ження їх автором в конфіденційності). Вважа-
ємо, що ноу-хау є оригінальним результатом 
інтелектуальної, творчої діяльності людини та 
належить до об’єктів права інтелектуальної 
власності.
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Кучма О.Л., д. ю. н., доцент,
доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті аналізуються підстави визнання договорів страхування недійсними (нікчемними та оспо-
рюваними); досліджується судова практика у сфері страхування в частині стягнення страхового від-
шкодування по договорах, які є підстави визнавати недійсними; надаються пропозиції з удосконалення 
чинного законодавства в досліджуваній частині.

Ключові слова: страхування, нікчемний договір, недійсний договір, страхувальник, страховик.

В статье анализируются основания признания договоров страхования недействительными (ничтож-
ными и оспариваемыми); исследуется судебная практика в сфере страхования в части взыскания стра-
хового возмещения по договорам, которые есть основания признавать недействительными; предостав-
ляются предложения по усовершенствованию действующего законодательства в исследуемой части.

Ключевые слова: страхование,  ничтожный  договор,  недействительный  договор,  страхователь, 
страховщик.

Kuchma O.L. UNREALITY OF CONTRACTS OF INSURANCE: PROBLEMS OF PRACTICE  
OF APPLICATION

In the article the grounds of confession of contracts of insurance are analysed by invalid insignificant and 
contested; judicial practice is investigated in the field of insurance in part of penalty of insurance compensation 
on agreements that are grounds to acknowledge invalid; suggestions are given on the improvement of current 
legislation in the investigated part.

Key words: insurance, insignificant agreement, invalid agreement, insure, insurer.

Постановка проблеми. Сторони договір-
них правовідносин у сфері страхування під 
час врегулювання подій, що містять ознаки 
страхового випадку, керуються умовами до-
говору страхування. Законодавець перед-
бачив підстави, коли договір страхування є 
(може бути визнаний у судовому порядку) 
недійсним, які не завжди відповідають суті 
конкретних правовідносин.

Ступінь розробленості проблеми. Питан-
ня дійсності договорів у цивільному праві та 
договорів страхування зокрема досліджували 
відомі вчені: Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Май-
данник Р.А., Пацурія Н.Б. та інші науковці. Су-
перечлива судова практика у сфері страхуван-
ня свідчить про необхідність приділення уваги 
питанню недійсності договорів страхування.

Метою даної статті є визначити ситуа-
ції, за яких діюче законодавство неналежно 
врегульовує відносини у сфері страхуван-
ня в частині дійсності договорів страхуван-
ня та запропонувати вдосконалення чинного 
законодавства в даній частині.

Виклад основного матеріалу. Словни-
кова література визначає термін «недійсний» 
таким чином: 1) який не має законної сили;  
2) який не існує; нереальний [1].

Відповідно до статті 998 Цивільного кодек-
су України договір страхування є нікчемним 
або визнається недійсним у випадках, вста-
новлених цим Кодексом. Договір страхування 
також визнається судом недійсним, якщо:

1) його укладено після настання страхово-
го випадку;

2) об’єктом договору страхування є майно, 
яке підлягає конфіскації [2].

На практиці виникають дискусійні ситу-
ації, коли, наприклад, укладається договір 

обов’язкового страхування цивільної відпові-
дальності власників наземних транспортних 
засобів, який має термін дії 1 рік, у день дтп, 
через три години після його настання.

Відповідно до вищезгаданої статті Цивіль-
ного кодексу України є всі підстави визнати 
в судовому порядку такий договір недійсним. 
Але відповідно до статті 236 Цивільного ко-
дексу України нікчемний правочин або право-
чин, визнаний судом недійсним, є недійсним 
із моменту його вчинення. Якщо за недійсним 
правочином права та обов’язки передбача-
лися лише на майбутнє, можливість настан-
ня їх у майбутньому припиняється. А згідно 
зі статтею 216 Цивільного кодексу України 
Недійсний правочин не створює юридичних 
наслідків, крім тих, що пов’язані з його недій-
сністю [2]. 

Тобто якщо станеться наступна дтп через 
місяць після укладення договору страхуван-
ня, то за наявності рішення суду про визнан-
ня даного договору недійсним особа не змо-
же скористатися полісом по всіх наступних 
дтп (у межах строку дії полісу).

Вважаємо недоцільним визнавати дого-
вір страхування недійсним, адже формально, 
якщо особа мала хоча б одне дтп до укладен-
ня полісу обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів, то після нього 
будь-який укладений договір страхування на 
випадок дтп може бути визнаним недійсним 
із підстав того, що був укладений після стра-
хового випадку.

У даній ситуації має місце відсутність дії 
договору страхування у періоді, протягом 
якого сталася подія, яка містить ознаки стра-
хового випадку. Даний факт не повинен бути 
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підставою для визнання договору страхуван-
ня недійсним, оскільки події, які містять оз-
наки страхового випадку, можуть траплятися 
як у період до так і під час і після строку дії 
договору страхування.

Доцільною може бути діюча редакція Ци-
вільного кодексу України в даній частині тіль-
ки щодо договорів із «унікальним предме-
том» (наприклад, життя людини). Тобто коли 
на страхування приймаються ризики щодо 
такого об’єкту, з яким страховий випадок 
може трапитися тільки один раз. І якщо та-
кий випадок настав раніше, ніж був укладе-
ний договір страхування, то існування такого 
договору в подальшому втрачає будь-який 
сенс, на відміну від, наприклад, договору 
страхування транспортного засобу, в умо-
вах якого навіть передбачають, що виплата 
страхового відшкодування розраховується в 
межах страхової суми із урахуванням інших 
страхових виплат, які відбувалися в період дії 
договору страхування, презюмуючи можли-
вість настання декількох страхових випадків 
із транспортним засобом у період дії догово-
ру страхування.

Ще одним дискусійним моментом є закрі-
плена в Цивільному кодексі України норма 
про нікчемність договору страхування.

Так, статтею 989 Цивільного кодексу Укра-
їни визначені обов’язки страхувальника. 

1. Страхувальник зобов’язаний:
1) своєчасно вносити страхові платежі 

(внески, премії) в розмірі, встановленому до-
говором;

2) під час укладення договору страхування 
надати страховикові інформацію про всі ві-
домі йому обставини, що мають істотне зна-
чення для оцінки страхового ризику, і надалі 
інформувати його про будь-які зміни страхо-
вого ризику;

3) під час укладення договору страхуван-
ня повідомити страховика про інші догово-
ри страхування, укладені щодо об’єкта, який 
страхується.

Якщо страхувальник не повідомив страхо-
вика про те, що об’єкт уже застрахований, 
новий договір страхування є нікчемним;

4) вживати заходів щодо запобігання збит-
кам, завданим настанням страхового випад-
ку, та їх зменшення;

5) повідомити страховика про настання 
страхового випадку в строк, встановлений 
договором.

2. Договором страхування можуть бути 
встановлені також інші обов’язки страхуваль-
ника [2].

Законодавець, визначаючи обов’язки 
страхувальника, не врахував тієї обставини, 
що один і той самий об’єкт страхування може 
бути застрахований різними особами, при 
цьому необов’язково одна особа має знати 
про дії іншої особи. Наприклад, зять та теща 
застрахували будинок, в якому проживали 
(будинок належить на праві власності тещі; 
зять у договорі страхування зазначив себе 
страхувальником, а тещу – вигодонабувачем; 
теща в договорі страхування зазначила себе 
і страхувальником, і вигодонабувачем), при 
цьому через неприязні стосунки вони між со-
бою не спілкувалися і в тому числі не повідо-

мили один одного про такі договори страху-
вання. 

Відповідно до статті 215 Цивільного кодек-
су України недійсним є правочин, якщо його 
недійсність встановлена законом (нікчемний 
правочин). У цьому разі визнання такого пра-
вочину недійсним судом не вимагається [2].

Виходячи з наведеного положення Цивіль-
ного кодексу України, договір страхування, 
який буде укладено другим, є нікчемним. 

Також нелогічною є дана норма про нік-
чемність договору страхування в ситуації, 
коли у випадку купівлі транспортного засобу 
колишній власник повідомив новому, що по-
ліс обов’язкового страхування цивільної від-
повідальності власників наземних транспорт-
них засобів відсутній, а насправді він ще діє 
півроку, і новий власник придбаває поліс ци-
вільної відповідальності, який є нікчемним. 
Проблема в тому, що поліс нікчемний з дати 
укладення і не стає дійсним через півроку, 
коли закінчує дію попередній договір страху-
вання. У такому випадку через півроку відпо-
відальність нового власника не застрахована. 

Відповідно до статті 201 Закону України 
«Про обов’язкове страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» у разі зміни власника 
забезпеченого транспортного засобу договір 
страхування зберігає чинність до закінчення 
строку його дії. У разі відчуження забезпече-
ного транспортного засобу права та обов’яз-
ки страхувальника переходять до особи, яка 
прийняла такий транспортний засіб у свою 
власність [3].

Неповідомлення страхувальником страхо-
вика про те, що об’єкт уже застрахований, 
може бути як свідомо (для отримання стра-
хового відшкодування від декількох страхо-
виків у загальній сумі, що перевищує розмір 
збитку), так і через незнання того факту, що 
об’єкт вже застраховано.

Зрозуміло, що під час підписання одні-
єю особою декількох договорів страхування 
особі було відомо про наявність таких до-
говорів. У разі якщо страхувальники різні, а 
об’єкт страхування один і той же, доцільно 
застосовувати правові наслідки, передбачені 
частиною дев’ятнадцятою статті дев’ятої За-
кону України «Про страхування», відповідно до 
якої якщо майно застраховане в кількох стра-
ховиків і загальна страхова сума перевищує 
дійсну вартість майна, то страхове відшкоду-
вання, що виплачується всіма страховиками, 
не може перевищувати дійсної вартості май-
на. При цьому кожний страховик здійснює ви-
плату пропорційно розміру страхової суми за 
укладеним ним договором страхування [4]. 
Дану норму доцільно використовувати для 
інших видів страхування (окрім страхування 
майна) по аналогії закону.

Судова практика неоднозначна в прийня-
тих рішеннях. 

Так, Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ 
зазначив «…Судом установлено, що цивіль-
но-правова відповідальність власника авто-
мобіля «Opel Astra», номерний знак НОМЕР_1, 
на момент ДТП, тобто станом на 9 жовтня 
2014 року, вже була забезпечена одночасно 
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за двома договорами обов’язкового страху-
вання, а саме полісом ПАТ «Українська стра-
хова компанія «Гарант-Авто» від 8 травня 
2014 року та полісом ТДВ «Страхове товари-
ство «Домінанта» від 4 вересня 2014 року. 

Ураховуючи викладене, суди у порушення 
зазначених вище положень закону та вимог 
ст. ст. 212-214, 303, 315 ЦПК України на-
лежним чином не дослідили, чи є поліс ТДВ 
«Страхове товариство «Домінанта» виданий 
позивачу нікчемним, у разі якщо за чотири 
місяці до укладення цього полісу, належний 
ОСОБА_3 автомобіль був застрахований на 
підставі полісу від 4 вересня 2014 року у ПАТ 
«Українська страхова компанія «Гарант-Ав-
то». При цьому суди безпідставно вказували 
на те, що позивач не знав, що попереднім 
власником його транспортного засобу вже 
було укладено з ПАТ «Українська страхова 
компанія «Гарант-Авто» договір страхування 
цивільно-правової відповідальності, оскіль-
ки інформація щодо всіх укладених полісів 
обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних тран-
спортних засобів міститься у вільному досту-
пу у центральній базі МТСБУ, а, крім того, 
суди не вказали, яким чином це впливає на 
застосування положень ст. 989 ЦК України. 

Крім того, суди у порушення вищевказаних 
вимог закону не звернули увагу на те, що не-
має значення, хто є страхувальником за полі-
сом, оскільки транспортний засіб вважається 
забезпеченим за умовами його експлуатації 
на законних підставах….» [5].

Натомість Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ в іншій справі зазначив, що «відповід-
но до полісу обов’язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів від 14 жовтня 
2013 року № АС/6825597 ПрАТ «СК «ВУСО» 
було застраховано відповідальність власника 
транспортного засобу «Toyota RAV4», дер-
жавний номерний знак НОМЕР_2, ОСОБА_4.

28 квітня 2014 року між ОСОБА_5 та AT 
«Страхова Група «ТАС», правонаступником 
якого є ПрАТ «СГ «ТАС», був укладений по-
ліс № АІ/128234 обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів, згідно з 

яким забезпеченим транспортним засобом є 
автомобіль Toyota RAV4, державний номер-
ний знак НОМЕР_2.

Листом ПрАТ «СГ «TAC» від 28 травня 
2014 року позивача було повідомлено про 
відмову у виплаті страхового відшкодування, 
посилаючись на те, що на момент дорож-
ньо-транспортної пригоди діяло два полі-
си цивільно-правової відповідальності, тому 
договір страхування, укладений із ПрАТ «СГ 
«ТАС», є нікчемним. … 

Посилання ПрАТ «СГ «ТАС» на вказане по-
ложення Закону, як на підставу нікчемності 
договору страхування, який було укладено 
із ОСОБА_3, є необґрунтованими, оскільки 
судами не встановлено обставин про те, що 
ОСОБА_3 приховав від страховика відомості 
про те, що такий об’єкт уже застрахований. 
…» [6].

Висновки. Вважаємо за необхідне на 
законодавчому рівні розмежувати правові 
наслідки наявності декількох договорів стра-
хування в залежності від того, одним страху-
вальником вони укладалися чи декількома. 
Для цього пропонуємо внести зміни до чин-
ного законодавства: у другому реченні тре-
тього пункту частини першої статті 989 Ци-
вільного кодексу України після слова «об’єкт» 
доповнити словами «…особисто ним…».
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Стаття присвячена аналізу підстав залишення позову без розгляду на сучасному етапі реформування 
цивільного процесуального законодавства, зроблені конкретні пропозиції та аргументація щодо редак-
ції правових норм, що передбачають підстави залишення позову без розгляду.

Ключові слова: залишення  позову  без  розгляду,  позовне  провадження,  позов,  позивач,  відповідач, 
процесуальний захист відповідача.

Статья посвящена анализу оснований оставления иска без рассмотрения на современном этапе ре-
формирования гражданского процессуального законодательства, сделаны конкретные предложения, 
дана аргументация относительно редакции правовых норм, предусматривающих основания оставле-
ния иска без рассмотрения.

Ключевые слова: оставление иска без рассмотрения, исковое производство, иск, истец, ответчик, 
процессуальная защита ответчика.

Mamnitskiy V.Yu. INSTITUTE OF DEMANDING OF THE PROBLEM WITHOUT CONSIDERATION 
IN THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF CIVIL PROCESSING LEGISLATION

The article is devoted to the analysis of the grounds for the abandonment of the claim without consideration 
at the present stage of the reform of the civil procedural law, made concrete proposals and argumentation re-
garding the editing of legal norms, which provide grounds for leaving the claim without consideration.

Key words: leave of claim without consideration, proceedings, claim, plaintiff, defendant, defendant’s pro-
cedural protection.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі проведення судово-правової рефор-
ми перед законодавцем стоїть завдання 
вдосконалення судових процедур та приве-
дення їх до європейських стандартів здійснен-
ня правосуддя із цивільних справ, основним 
із яких є доступність до правосуддя та право 
на справедливий судовий розгляд. Досягнен-
ня цієї мети можливе лише через вдоскона-
лення окремих процесуальних інститутів, у 
тому числі й інституту залишення позову без 
розгляду. 

Такі європейські стандарти здійснення 
правосуддя із цивільних справ, як доступ-
ність до правосуддя та право на справедли-
вий судовий розгляд, стосуються не лише 
особи, яка вважає своє право порушеним 
(позивача), а й інших заінтересованих осіб, у 
тому числі відповідача, оскільки процесуаль-
не законодавство в якості одного з принципів 
передбачає принцип процесуальної рівності 
сторін. 

Мета – аналіз підстав залишення по-
зову без розгляду на сучасному етапі ре-
формування цивільного процесуального 
законодавства, зроблені конкретні пропози-
ції та аргументація щодо редакції правових 
норм, що передбачають підстави залишення 
позову без розгляду.

Виклад основного матеріалу. Реалізу-
ючи такий інститут цивільного судочинства, 
як залишення позову без розгляду, суди 
неухильно мають дотримуватись вищезазна-
чених європейських стандартів, враховуючи 
природні генетичні права учасників процесу-
альної діяльності на судовий захист. 

На сьогодні нормативні приписи процесу-
ального законодавства щодо залишення по-

зову без розгляду, на наш погляд, не у повно-
му обсязі забезпечують інтереси сторін, тому 
інститут залишення позову без розгляду по-
требує в деякій частині вдосконалення. 

Залишення позову без розгляду – це фор-
ма закінчення судового розгляду цивільних 
справ без ухвалення судового рішення по суті 
спору, наслідком якого є можливість повтор-
ного звернення до суду з тотожним позо-
вом. Залишення позову без розгляду має 
виключний характер, оскільки, за загальним 
правилом, кожна цивільна справа має бути 
закінчена ухваленням судового рішення по 
суті спору. Лише у випадках, передбачених 
процесуальним законом, справа може бути 
закінчена без ухвалення судового рішення по 
суті [1, c. 8]. Одним із таких випадків є зали-
шення позову без розгляду. 

Залишення позову без розгляду як інсти-
тут цивільного процесуального права було 
введено Основами цивільного судочинства 
(ст. 42), отримав подальший розвиток у ци-
вільних процесуальних кодексах союзних 
республік. Законодавче закріплення інституту 
залишення позову без розгляду обумовлю-
валось необхідністю більш чітко врегулюва-
ти відносини, які виникали під час розгляду 
судами цивільних справ [2, c. 140].

Як зазначав видатний науковець-проце-
суаліст Пушкарь Є.Г., залишення позову без 
розгляду нерозривно пов’язано з умовами 
здійснення права на пред’явлення позову. 
Для пред’явлення позову треба дотримува-
тись належного порядку звернення до суду. 
При порушенні умов пред’явлення позову 
суд залишає позов без розгляду, що озна-
чає визнання процесу нікчемним, внаслідок 
чого сторони повертаються в допроцесуаль-
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не становище. У цьому випадку ухвала суду 
свідчить про те, що позивач не зміг скори-
статися своїм правом на пред’явлення позо-
ву належним чином [2, c. 143].

Проект Закону України «Про внесення 
змін до Господарського процесуального ко-
дексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративно-
го судочинства України та інших законодав-
чих актів» (реєстр. № 6232 від 23.03.2017 р.) 
(далі – Проект) у ст. 258 передбачив підстави 
та наслідки залишення позову без розгляду. 

З метою визначення науково-практичної 
доцільності, запропонованих у Проекті змін 
щодо підстав залишення позову без роз-
гляду, необхідно, на наш погляд, розглянути 
правову природу зазначеного інституту ци-
вільного процесуального права. У науковій лі-
тературі відсутня єдина точка зору щодо пра-
вової природи цього інституту. Як зазначає 
О. Новіков, залишення позову без розгляду 
є своєрідною санкцією суду по відношенню 
до позивача, який не має достатніх підстав 
для повного задоволення своїх вимог або 
не виконав умов реалізації права на судовий 
захист [3, c. 13]. На думку І. Зайцева, зали-
шення позову без розгляду – це санкція, яка 
повертає заінтересовану особу в початкове, 
допроцесуальне становище, оскільки причи-
ни, які перешкоджають розгляду заявлених 
вимог у цьому процесі, мають умовно-часо-
ву дію і можуть бути усунені в майбутньому  
[4, c. 52–56].

З вищезазначеними точками зору навряд 
чи можна погодитись у повному обсязі, 
оскільки, як доцільно, на наш погляд, зазна-
чає У. Воробель, не можна вважати і зали-
шення позову без розгляду цивільно-про-
цесуальною санкцією у випадку подання 
позивачем (заявником) заяви про залишення 
позову без розгляду або коли особа, в інтер-
есах якої в установлених законом випадках 
відкрито провадження в справі за заявою 
іншої особи, не підтримує заявлених вимог, 
і від неї надійшла відповідна заява. Адже в 
цих випадках позивач (заявник) реалізує своє 
диспозитивне право на вирішення подальшої 
долі процесу [5, c. 82]. 

На думку В. Комарова, О. Рожнова, зали-
шення позову без розгляду є одним із заходів 
процесуального примусу. О. Рожнов зазна-
чає, що цивільний процесуальний примус – 
це сукупність передбачених ЦПК заходів при-
мусового впливу, які покликані забезпечити 
виконання обов’язків учасниками процесу та 
належне виконання завдань цивільного про-
цесу. А закінчення розгляду цивільних справ 
без ухвалення рішення, на їхню думку, нале-
жить до специфічного для цивільного судо-
чинства різновиду процесуального примусу, 
який не можна ототожнювати з процесуаль-
ною (юридичною) відповідальністю, а саме 
до процесуальних тяжкостей. Особливість 
процесуальних тяжкостей полягає в тому, 
що вони покладаються на особу як наслідок 
здійснення належного їй права без дотриман-
ня вимог процесуального закону [6, с. 373].

На наш погляд, точка зору О. Рожнова від-
носно того, що залишення позову без розгля-
ду є одним із видів процесуального примусу, 

є спірною, оскільки при залишенні позову без 
розгляду на позивача не покладається жод-
них обов’язків, але дається йому в подальшо-
му можливість повторно звернутися до суду з 
тотожнім позовом. 

На нашу думку, слід погодитись з М. Рож-
ковою, яка розглядає залишення позову без 
розгляду як один із засобів процесуаль-
но-правового захисту інтересів відповідача та 
зазначає, що процесуальні заперечення (по-
яснення, які стосуються виникнення процесу 
або його продовження) базуються на нормах 
процесуального права, спрямовані проти 
розгляду судом справи та мотивовані непра-
вомірністю виникнення судового процесу або 
його продовження [7, c. 99]. Такі заперечен-
ня, як правило, мають на меті обґрунтувати 
підстави для залишення позову без розгляду 
[8, c. 298].

На наш погляд, інститут залишення позо-
ву без розгляду має бути спрямований на 
процесуально-правовий захист інтересів від-
повідача як рівноправного суб’єкту права на 
судовий захист, але, на жаль, підстави зали-
шення позову без розгляду, які закріплені в 
чинному законодавстві , а також запропонова-
ні Проектом зміни в частині залишення позову 
без розгляду, не в повному обсязі спрямовані 
на досягнення мети процесуально-правового 
захисту інтересів відповідача. Про це і піде 
мова нижче.

Стаття 258 Проекту передбачає перелік 
підстав залишення позову без розгляду. За-
значений перелік підстав залишення позо-
ву без розгляду є виключним і поширеному 
тлумаченню не підлягає, при цьому слід за-
значити, що аналіз ст. 258 Проекту дозволяє 
зробити висновок, що вона має імперативний 
характер, тобто за наявності зазначених у них 
підстав суд зобов’язаний залишити позов без 
розгляду. 

Однак, на наш погляд, деякі підстави зали-
шення позову без розгляду, які запропонова-
ні в Проекті, підлягають вдосконаленню, 
оскільки їх застосування не забезпечує до-
тримання інтересів як позивача, так і відпо-
відача. Не відповідають даним європейським 
стандартам такі форми здійснення правосуд-
дя, як доступність до правосуддя та право на 
справедливий судовий розгляд. 

Відповідно до п.1 ст. 258 Проекту суд 
постановляє ухвалу про залишення позовної 
заяви без розгляду, якщо позов подано осо-
бою, яка не має цивільної процесуальної дієз-
датності. Аналогічна норма міститься в чинній 
редакції ЦПК (п.1 ч. 1 ст. 207). За загальним 
правилом цивільного судочинства до суду 
за захистом свого права чи охоронюваного 
законом інтересу можуть звертатися тільки 
особи, які наділені цивільною процесуаль-
ною дієздатністю, тобто здатністю особисто 
здійснювати свої процесуальні права і нести 
обов’язки. Особисте звернення до суду про-
цесуально недієздатної особи є недійсним з 
юридичної точки зору і не породжує для такої 
особи жодних процесуальних наслідків. Од-
нак необхідно підкреслити, що таке звернен-
ня не стосується самого права на пред’яв-
лення позову, яке зберігається за позивачем 
і може бути реалізоване його законним пред-
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ставником. У даному випадку суддя відповід-
но до ст. п. 1 ч. 4 ст. 186 Проекту, п. 2 ч. 3  
ст. 121 чинної редакції ЦПК повинен був 
повернути заяву, не порушуючи справу. 

Залишення позову без розгляду внаслідок 
того, що позивач є недієздатною особою, 
необхідно відрізняти від обов’язкового зупи-
нення провадження у справі. Залишення по-
зову без розгляду на цій підставі може мати 
місце лише в тих випадках, коли дієздатність 
позивача втрачена ще до звернення його до 
суду і справа відкрита помилково, тому що 
суддя повинен був у цьому випадку поверну-
ти позов. У тих випадках, коли дієздатність 
втрачена стороною вже під час провадження 
справи в суді, а справа була порушена пра-
вомірно, суд зобов’язаний зупинити прова-
дження в справі до вступу в справу законного 
представника недієздатної особи. 

Наявність такої підстави залишення позо-
ву без розгляду є доцільною, узгоджується з 
іншими правовими нормами та забезпечує 
процесуально-правовий захист відповідача, 
оскільки виникнення процесу за позовом не-
дієздатною особою протирічить процесуаль-
ному законодавсту та є незаконним.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 258 Проекту 
суд постановляє ухвалу про залишення позо-
ву без розгляду, якщо позовну заяву від імені 
заінтересованої особи подано особою, яка не 
має повноважень на ведення справи. Анало-
гічна норма також міститься в чинній редакції 
(п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПК). В юридичній літературі 
висловлюється сумнів у доцільності наявності 
цієї підстави залишення позову без розгля-
ду. Відповідно до чинного процесуального 
законодавства суд розглядає справу не інак-
ше як за заявою заінтересованої особи. Заін-
тересованою особою вважається особа, яка 
захищає в суді своє порушене, невизнане або 
оспорене право чи охоронюваний законом ін-
терес. Тому особа, яка звернулася до суду 
з позовом на захист прав іншої особи без 
належних повноважень, не може вважатися 
заінтересованою. У зв’язку із цим процес за 
заявою такої особи не може виникнути, а у 
випадку його помилкового виникнення має 
бути припинений. Дії самоназваного пред-
ставника не можуть мати юридичних наслід-
ків [9, c. 53]. Із цією точкою зору слід пого-
дитись, і, відповідно, відсутність повноважень 
представника позивача має бути підставою 
для відмови у відкритті провадження в спра-
ві, а у випадку помилкового відкриття прова-
дження в справі має бути закрито. Тому ця 
підстава залишення позову без розгляду, на 
наш погляд, має бути виключена із цивільно-
го процесуального законодавства. 

Пункт 3 ч. 1 ст. 258 Проекту передбачає, 
що позов має бути залишений без розгляду, 
якщо належним чином повідомлений позивач 
повторно не з’явився в судове засідання або 
не повідомив про причини неявки, крім випад-
ку, якщо від нього надійшла заява про розгляд 
справи за його відсутності, і його нез’явлення 
не перешкоджає розгляду справи. 

Передбачивши такі підстави залишення 
позову без розгляду, законодавець виходив 
із того, що позивач втрачає інтерес до спра-
ви, про що свідчить його поведінка. Урахо-

вуючи той факт, що позивач є «господарем» 
свого позову відповідно до принципу диспо-
зитивності, суд при втраті інтересу позива-
ча до позову не може здійснювати судовий 
захист за пред’явленим позовом. Однак, на 
наш погляд, законодавець у даному випад-
ку в повній мірі не врахував інтереси такого 
суб’єкта права на судовий захист, як відпові-
дач. Як передбачається ст. 207 чинної редак-
ції ЦПК України та ч. 2 ст. 258 Проекту, про-
цесуальним наслідком залишення позову без 
розгляду є можливість повторного звернення 
до суду. Як свідчить судова практика, після 
залишення позову без розгляду з підстав 
повторної неявки позивача до суду непооди-
нокі випадки повторних звернень позивача до 
суду з тотожним позовом. Таким чином, від-
повідач може бути втягнутий при недобросо-
вісній поведінці позивача та зловживанні його 
правом на судовий захист у тривалу судову 
тяганину, навіть за необґрунтованими позо-
вами. У зв’язку із цим пропонуємо доповнити 
п. 3 ст. 258 Проекту положенням, відповідно 
до якого у вищезазначених випадках залиша-
ти позов без розгляду суд має виключно за 
згодою відповідача. В інших випадках відпо-
відач як суб’єкт права на судовий захист має 
зберігати за собою право вимагати від суду 
розгляду справи по суті та ухвалення судово-
го рішення на підставі матеріалів та доказів, 
які надані по справі.

Такий стан речей у повному обсязі буде 
відповідати меті процесуального захисту 
відповідача та дисциплінуватиме позивача, 
забезпечувати недопущення зловживання 
правом на звернення до суду за судовим за-
хистом.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 258 Проек-
ту позов має бути залишений без розгляду, 
якщо в провадженні цього чи іншого суду є 
справа із спору між тими самими сторонами, 
про той самий предмет і з тих самих підстав. 
Практично такі випадки можуть зустрічатися 
тоді, коли законом передбачена альтерна-
тивна територіальна підсудність, яка дає по-
зивачу право вибору місця розгляду справи. 
Тому може виникнути можливість одночас-
ного звернення позивача із заявою до різних 
судів. 

У даному випадку виникає можливість 
виникнення двох судових рішень, які є взає-
мовиключні за аналогічними позовами. Роз-
гляд аналогічних справ в цьому або іншому 
суді протирічить загальним засадам право-
суддя.

В юридичній літературі висловлювався 
сумнів доцільності наявності такої підстави 
залишення позову без розгляду та зазнача-
лося, що у випадку знаходження у цьому чи 
іншому суді тотожнього спору проваджен-
ня в справі має бути закрито [2, c.170]. Із 
цією точкою зору слід погодитися, оскільки 
вона є обґрунтованою і відповідає загальним 
засадам цивільного судочинства. Вважаємо, 
що дана підстава має бути виключена.

Пункт 5 ч. 1 ст. 258 Проекту передбачає, 
що позов має бути залишений без розгляду, 
якщо позивач до початку розгляду справи по 
суті подав заяву про залишення позову без 
розгляду.
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Стаття 207 ЦПК України в чинній редак-
ції також передбачає аналогічну норму. За 
нашим переконанням, у цьому випадку така 
заява має розглядатися як відмова від позо-
ву, а провадження в справі має бути закрито. 
Тому, на наш погляд, зазначене положення 
п. 5 ч.1 ст. 258 Проекту та ст. 207 ЦПК Украї-
ни є недоцільним. Одначе, враховуючи дис-
позитивні засади цивільного судочинства, ця 
підстава може мати місце в законодавстві, 
але, на наш погляд, для залишення позову 
без розгляду в цьому випадку повинна мати 
місце згода відповідача. За відсутності такої 
згоди та вимоги відповідача щодо розгляду 
справи по суті та ухвалення рішення суд має 
відмовити позивачу щодо залишення позову 
без розгляду, роз’яснивши йому його право 
на відмову від позову. Тому пропонуємо п. 5 
ч. 1 ст. 258 Проекту викласти в такій редак-
ції: «Позов залишається без розгляду, якщо 
позивач до початку розгляду справи по суті 
подав заяву про залишення позову без роз-
гляду за наявності письмової згоди відпові-
дача».

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 258 Проекту по-
зов має бути залишений без розгляду, якщо 
між сторонами укладено угоду про передачу 
спору на вирішення до третейського суду, і 
від відповідача не пізніше початку розгляду 
справи по суті, але до подання ним першої 
заяви щодо суті спору, надійшли заперечен-
ня проти вирішення спору в суді, якщо тільки 
суд не визнає, що така угода є недійсною, 
втратила чинність або не може бути виконана. 
Аналогічна норма міститься і в чинній редакції 
ст. 207 ЦПК України. 

Вирішуючи питання про доцільність за-
значеної підстави, слід виходити з того, що 
судова форма захисту прав, свобод та охо-
ронюваних законом інтересів є, хоча і не 
єдиною, але основною. Стаття 6 Європей-
ської Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод передбачає право 
на доступність до правосуддя. 

Діяльність третейських судів регулюється 
Законом України «Про третейські суди». Заці-
кавлені особи можуть вибирати юрисдикцій-
ний орган, до якого вони бажають звернутися 
за захистом своїх прав, свобод та інтересів у 
відповідності до його компетенції по розгляду 
та вирішенню цивільних спорів. Відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про третейські суди» 
юридичні та/або фізичні особи мають пра-
во передати на розгляд третейського суду 
будь-який спір, який виникає із цивільних чи 
господарських правовідносин, крім випад-
ків, передбачених законом. Спір може бути 
переданий на розгляд третейського суду за 
наявності між сторонами третейської угоди, 
яка відповідає вимогам цього Закону. 

Обов’язковою умовою розгляду справи в 
третейському суді є укладення третейської 
угоди чи третейського застереження. За сво-
єю правовою природою третейська угода 
є договором, в якому сторони визначають 
юрисдикційний орган, який має розглядати 
можливий спір у випадку виникнення такого 
між сторонами цієї угоди. Цей договір має 
матеріально-правовий характер, але перед-
бачає процесуальні наслідки. Третейська уго-

да може бути оспорена в разі невідповідно-
сті її закону. Закон України «Про третейські 
суди» передбачає види і форму третейської 
угоди. Відповідно до ст. 12 зазначеного За-
кону третейська угода може бути укладена у 
вигляді третейського застереження в догово-
рі, контракті або у вигляді окремої письмової 
угоди.

Якщо сторони не домовилися про інше 
під час передачі спору до постійно діючого 
третейського суду, а також у разі вказівки в 
третейській угоді на конкретний постійно ді-
ючий третейський суд регламент третейсько-
го суду розглядається як невід’ємна частина 
третейської угоди. За будь-яких обставин у 
разі суперечності третейської угоди регла-
менту третейського суду застосовуються по-
ложення регламенту. Третейська угода укла-
дається в письмовій формі. Третейська угода 
вважається укладеною, якщо вона підписана 
сторонами чи укладена шляхом обміну листа-
ми, повідомленнями по телетайпу, телеграфу 
або з використанням засобів електронного 
чи іншого зв’язку, що забезпечує фіксацію 
такої угоди, або шляхом направлення відзиву 
на позов, в якому одна із сторін підтверджує 
наявність угоди, а інша сторона проти цього 
не заперечує. Посилання в договорі, контр-
акті на документ, який містить умову про 
третейський розгляд спору, є третейською 
угодою за умови, що договір укладений у 
письмовій формі і це посилання є таким, що 
робить третейську угоду частиною договору. 
У разі недодержання правил, передбачених 
цією статтею, третейська угода є недійсною. 
Недійсність окремих положень договору, 
контракту, що містить третейське застере-
ження, не тягне за собою недійсність такого 
третейського застереження. 

Третейська угода може містити як вказівку 
про конкретно визначений третейський суд, 
так і просте посилання на вирішення відпо-
відних спорів між сторонами третейським 
судом.

Ми повністю розділяємо точку зору Ю. При-
тика та А. Потьомкіна, які зазначають, що 
третейські суди не віднесені до системи судів 
загальної юрисдикції. З аналізу положень За-
кону України «Про третейські суди» випливає, 
що вони є недержавними незалежними орга-
нами захисту майнових і немайнових прав та 
охоронюваних законом інтересів фізичних та 
юридичних осіб у сфері цивільних і господар-
ських правовідносин. Таким чином, третей-
ські суди не здійснюють правосуддя, а їхні рі-
шення не є актами правосуддя. Таку думку в 
рішенні від 10.01.2008 № 1-рп/2008 висловив 
Конституційний Суд, наголосивши, що «тре-
тейський розгляд спорів сторін у сфері ци-
вільних і господарських правовідносин – це 
вид недержавної юрисдикційної діяльності, 
яку третейські суди здійснюють на підставі 
законів України шляхом застосування, зокре-
ма, методів арбітрування. Здійснення третей-
ськими судами функції захисту є здійсненням 
ними не правосуддя, а третейського розгля-
ду спорів сторін у цивільних і господарських 
правовідносинах у межах права, визначено-
го ч. 5 ст. 55 Конституції». Відмова від права 
на звернення до державного суду є недійс-
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ною. Це положення ч. 3 ст. 3 ЦПК є важли-
вою гарантією забезпечення права кожного 
на судовий захист. З огляду на це деякі вчені 
наполягають на неприпустимості припинен-
ня судом провадження в справі, якщо одна 
зі сторін, незважаючи на укладену третейську 
угоду, наполягає на розгляді справи саме 
державним судом. На погляд цих правознав-
ців, наявність третейського застереження не 
свідчить про обов’язок звертатися для вре-
гулювання спору лише до третейського суду 
і не забороняє державному суду розглядати 
таку справу й ухвалювати рішення. До того ж, 
норм, що обмежували б юрисдикцію третьої 
гілки влади у зв’язку з наявністю між сторо-
нами третейської угоди, чинне законодавство 
не містить.

На наш погляд, підстава залишення позову 
без розгляду, яка зазначена у п. 6 ч. 1 ст. 258 
Проекту, має бути виключена, оскільки, на 
наш погляд, протирічить такому європейсько-
му стандарту, як доступність до правосуддя. 
Крім того, наявність цієї підстави в цивільно-
му процесуальному законодавстві є нелогіч-
ною, оскільки ст. 122 ЦПК України в чинній 
редакції та ст. 187 Проекту не передбачає 
наявність третейської угоди чи третейського 
застереження в якості перешкоди у відкритті 
провадження в справі. Ураховуючи той факт, 
що судова форма захисту цивільних прав є 
найвищою гарантією їх захисту і що відповід-
но до ч. 3 ст. 3 ЦПК України в чінний редак-
ції та ч. 3 ст. 4 Проекту відмова від права на 
звернення до суду за захистом є недійсною, 
наявність третейської угоди чи третейського 
застереження не повинна бути перешкодою 
для звернення до компетентного державного 
суду як носія судової влади. 

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 258 Про-
екту позов має бути залишений без розгля-
ду, якщо дієздатна особа, в інтересах якої 
у встановлених законом випадках відкрито 
провадження в справі за заявою іншої осо-
би, не підтримує заявлених вимог, і від неї 
надійшла відповідна заява. Аналогічна норма 
також міститься в чинній редакції ЦПК (п. 7 
ст. 207 ). 

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Проекту та ч. 2 ст. 3 
чинної редакції ЦПК у випадках, встановлених 
законом, до суду можуть звертатися органи та 
особи, яким законом надано право звертатись 
до суду в інтересах інших осіб, або держав-
них чи суспільних інтересах. Такими органа-
ми та особами відповідно до ст. 57 Проекту 
та ст. 45 чинної редакції ЦПК є Уповноваже-
ний Верховної Ради України з прав людини, 
прокурор, органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, фізичні та юри-
дичні особи. При цьому можливість реалізації 
зазначеними суб’єктами права на звернення 
до суду на захист прав, свобод чи інтересів 
інших осіб пов’язане з прямою вказівкою в 
законі на можливість такого звернення. Реалі-
зуючи право на звернення до суду у випадках, 
встановлених законом, вищезазначені органи 
та особи є тільки ініціаторами порушення про-
цесуальної діяльності на захист прав, свобод 
чи інтересів інших осіб так званими процесу-
альними позивачами, а їх зацікавленість має 
лише процесуальний характер. Позивачем по 

справі залишається особа, на захист прав, 
свобод чи інтересів якої звернувся певний 
уповноважений законом суб’єкт. Позивач має 
матеріально-правову та процесуально-пра-
вову зацікавленість у справі і відповідно до 
принципу диспозитивності має можливість 
розпоряджатися наданими їй правами та вчи-
няти дії, спрямовані на розвиток та закінчення 
процесуальної діяльності, не підтримувати по-
зов особи, яка звернулася до суду на захист її 
прав, свобод чи інтересів [11, c. 431].

Вирішуючи питання про доцільність 
наявності в законодавстві вищезазначеної 
норми, слід виходити з диспозитивних засад 
цивільного судочинства та юридичної за-
інтересованості особи, на захист прав якої 
звернувся відповідний правоуповноважений 
суб’єкт звернення до суду. Вважаємо, що 
непідтримання дієздатною особою, в інтер-
есах якої відкрито провадження в справі за 
заявою іншої особи, має розглядатися як від-
мова від позову. Тому на цій підставі прова-
дження в справі має бути закрито. На наш 
погляд, ця підстава не може бути закріплена 
в законодавстві в якості підстави залишення 
позову без розгляду та має бути виключена із 
законодавства.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 258 Проекту по-
зов має бути залишений без розгляду, якщо 
провадження в справі відкрито за заявою, 
поданою без додержання вимог, викладених 
у статтях 176 і 178 цього Кодексу, та не було 
сплачено судовий збір і позивач не усунув 
цих недоліків у встановлений судом строк. 
Вважаємо, що зазначена підстава залишен-
ня заяви без розгляду є недемократичною і 
має бути виключена, оскільки, на наш погляд, 
неправильно долю процесу ставити в залеж-
ність від процесуальної помилки суду, оскіль-
ки відповідність заяви статтям 119, 120 ЦПК 
України в чинній редакції та ст. ст. 176 і 178 
Проекту сплату судового збору суд має пе-
ревірити при вирішенні питання про відкриття 
провадження в справі, позитивно вирішивши 
питання про відкриття провадження у справі, 
суд має розглянути справу та ухвалити судове 
рішення на підставі принципу змагальності з 
урахуванням наданих доказів та в судовому 
рішенні розподілити судові витрати, стягнув-
ши їх з тієї чи іншої сторони. 

Пункт 9 ч. 1 ст. 258 Проекту передбачив, 
що суд залишає позов без розгляду, коли по-
зивач без поважних причин не подав витре-
бувані судом докази, необхідні для вирішення 
спору. Дане положення є новелою, а чинна 
редакція ЦПК України не передбачає такої 
підстави залишення позову без розгляду. 
Вважаємо, що дана підстава є недоцільною 
і такою, що не відповідає принципу змагаль-
ності та не виконує функцію процесуального 
захисту відповідача.

Відповідно до загальної формули змагаль-
ності кожна сторона повинна довести обста-
вини, які мають значення для справи і на які 
вона посилається як на підставу своїх вимог 
або заперечень, крім випадків, встановле-
них цим Кодексом. Кожна сторона несе ри-
зик настання наслідків, пов’язаних із вчинен-
ням чи невчиненням нею процесуальних дій  
(ст. 12 Проекту).
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Із цього положення витікає висновок 
щодо обов’язку позивача довести підстави 
позову та інші факти в обґрунтування сво-
їх позовних вимог. Суд, у свою чергу, має 
об’єктивно і неупереджено вирішити справу 
на підставі доказів, наданих сторонами. Та-
ким чином, у випадку ненадання позивачем 
тих чи інших доказів в обґрунтування сво-
єї правової позиції, навіть якщо ці докази 
витребувані судом, має створювати для по-
зивача ризики відмови йому в задоволен-
ні позову, а не залишення його позову без 
розгляду.

Відповідно до п.10 ч.1 ст. 258 Проекту суд 
залишає позов без розгляду, якщо позивач 
у визначений судом строк не вніс кошти для 
забезпечення судових витрат відповідача, і 
відповідач подав заяву про залишення по-
зову без розгляду. Дана правова норма є 
новелою, яка не притаманна чинній редакції 
ЦПК України (ст. 207).

Відповідно до ст. 136 Проекту як захід 
забезпечення судових витрат суд з ураху-
ванням конкретних обставин справи має 
право, за клопотанням відповідача, зо-
бов’язати позивача внести на депозитний 
рахунок суду грошову суму для забезпе-
чення можливого відшкодування майбутніх 
витрат відповідача на професійну правничу 
допомогу та інших витрат, які має понести 
відповідач у зв’язку з розглядом справи (за-
безпечення витрат на професійну правничу 
допомогу).

Таке забезпечення судових витрат 
застосовується, якщо: 1) позов має озна-
ки завідомо безпідставного або інші ознаки 
зловживання правом на позов; або 2) по-
зивач не має зареєстрованого в установ-
леному законом порядку місця проживання 
(перебування) чи місцезнаходження на те-
риторії України та майна, що знаходиться 
на території України, в розмірі, достатньо-
му для відшкодування судових витрат від-
повідача у випадку відмови у позові. Таке 
забезпечення судових витрат також може 
бути застосоване, якщо суду надані докази 
того, що майновий стан позивача або його 
дії щодо відчуження майна чи інші дії мо-
жуть ускладнити або зробити неможливим 
виконання рішення суду про відшкодування 
судових витрат відповідача у випадку від-
мови у позові. У разі невнесення у визначе-
ний судом строк коштів для забезпечення 
витрат на професійну правничу допомогу 
суд за клопотанням відповідача має право 
залишити позов без розгляду. Вважаємо, 
що підстава залишення позову без розгля-
ду, яка зазначена в п. 10 ч. 1 ст. 258 Проек-
ту є доцільною та виконує функцію проце-
суального захисту відповідача в судовому 
процесі. Одначе слід зазначити, що між 
редакцією ч. 1 ст. 258 та ч. 4 ст. 136 Про-
екту є певне неузгодження, яке полягає в 
наступному: ч. 1 ст. 258 Проекту зазначає, 
що суд постановлює ухвалу про залишення 
позову без розгляду, якщо…(далі по тек-
сту), тобто містить імператив відносно того, 
що в зазначених випадках суд зобов’яза-
ний залишити позов без розгляду, в тому 
числі і у випадку, передбаченому у п. 10;  

а ч. 4 ст. 136 Проекту передбачає право 
суду залишити позов без розгляду у випад-
ку, передбаченому п. 10 ч.1 ст. 258 Проек-
ту. Це неузгодження має бути законодав-
цем усунуте.

В якості однієї з підстав залишення по-
зову без розгляду п. 11 ч.1 ст. 258 Проекту 
передбачає випадок, коли після відкриття 
провадження судом встановлено, що пози-
вачем подано до цього ж суду інший позов 
(позови) до цього ж відповідача (відповіда-
чів) із тим самим предметом та з однако-
вих підстав і щодо такого позову (позовів) 
на час вирішення питання про відкриття 
провадження в справі, що розглядається, 
не постановлена ухвала про відкриття або 
відмову у відкритті провадження в справі, 
повернення позовної заяви або залишен-
ня позову без розгляду. Уявляється, що 
дана підстава залишення позову без роз-
гляду не може знаходитися в процесуаль-
ному законодавстві виходячи з наступного. 
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 187 Проекту суд 
відмовляє у відкритті провадження в справі, 
якщо в провадженні цього чи іншого суду є 
справа зі спору між тими самими сторона-
ми, про той самий предмет і з тих самих під-
став. Таким чином, у даному випадку судді, 
яка вирішує питання про відкриття прова-
дження в справі, слід відмовити в такому 
відкритті. Якщо йому не відомо про наяв-
ність у провадженні цього суду справи за 
тотожнім позовом, то суддя, в провадженні 
якого є тотожня справа, має йому про це 
повідомити, а не залишати позов, який є в 
його провадженні без розгляду. У тому ви-
падку, якщо такого повідомлення не відбу-
лося і провадження в справі було помилково 
відкрито, то така ситуація має вирішуватися 
на підставі п. 4 ч. 1 ст. 258 Проекту.

Згідно з п. 12 ч. 1 ст. 258 Проекту суд має 
залишити позов без розгляду, якщо між сто-
ронами укладено угоду про передачу спору 
на вирішення суду іншої держави, якщо пра-
во укласти таку угоду передбачене законом 
або міжнародним договором України, за ви-
нятком випадків, якщо суд визнає, що така 
угода суперечить закону або міжнародно-
му договору України, є недійсною, втрати-
ла чинність або не може бути виконана. Ця 
правова норма є запропонованою Проектом 
новелою, і з її наявністю слід погодитися, 
оскільки це положення відповідає засадам 
міжнародного цивільного процесу.

Виходячи з вищевикладеного, вважає-
мо доцільним запропонувати таку редакцію  
ст. 258 Проекту:

«Суд постановляє ухвалу про залишення 
позову без розгляду, якщо:

1) позов подано особою, яка не має ци-
вільної процесуальної дієздатності;

2) належним чином повідомлений пози-
вач повторно не з’явився в судове засідан-
ня або не повідомив про причини неявки, 
і від відповідача надійшла письмова зго-
да щодо залишення позову без розгляду, 
крім випадку, якщо від позивача надійшла 
заява про розгляд справи за його відсут-
ності і його нез’явлення не перешкоджає 
розгляду справи. Якщо відповідач запере-
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чує проти залишення позову без розгляду,  
суд розглядає справу за наявними матері-
алами;

3) позивач до початку розгляду справи 
по суті подав заяву про залишення позову 
без розгляду за наявності письмової зго-
ди відповідача. Якщо відповідач заперечує 
проти залишення позову без розгляду, суд 
розглядає справу за наявними матеріалами;

4) позивач у визначений судом строк не 
вніс кошти для забезпечення судових ви-
трат відповідача, і відповідач подав заяву 
про залишення позову без розгляду;

5) між сторонами укладено угоду про 
передачу спору на вирішення суду іншої 
держави, якщо право укласти таку угоду 
передбачене законом або міжнародним 
договором України, за винятком випадків, 
якщо суд визнає, що така угода суперечить 
закону або міжнародному договору України, 
є недійсною, втратила чинність або не може 
бути виконана.

Висновки. Таким чином, належна юри-
дична конструкція процесуального інституту 
залишення позову без розгляду покликана, 
перш за все, сприяти забезпеченню прав та 
інтересів відповідача, а в деяких випадках 
і позивача, вдосконалити судову процеду-
ру та забезпечити дотримання таких євро-
пейських стандартів, як доступність до пра-
восуддя та право на справедливий судовий 
розгляд. 
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У статті досліджено сутність електронних доказів, специфіку й проблеми їх використання в цивіль-
ному судочинстві. Проаналізовано передбачені діючим законодавством способи збирання та процесу-
ального закріплення електронних доказів, а також досвід зарубіжних країн у частині фіксації електро-
нних джерел доказової інформації. Також досліджено підходи до вирішення проблеми процесуального 
закріплення електронних доказів шляхом запровадження нових способів закріплення доказової інфор-
мації, таких як нотаріальне посвідчення електронних доказів, огляд електронних джерел суддею та ви-
требування електронних доказів від суб’єктів інформаційно-телекомунікаційної передачі даних. Крім 
того, у статті досліджено останні законодавчі новації в частині закріплення способів і правил збирання 
електронних доказів та їх використання під час здійснення цивільного судочинства.

Ключові слова: електронний доказ, електронний засіб доказування, збирання доказів, процесуальне 
закріплення, цивільне судочинство.

В статье исследована сущность электронных доказательств, специфика и проблемы их использова-
ния в гражданском судопроизводстве. Проанализированы предусмотренные действующим законода-
тельством способы собирания и процессуального закрепления электронных доказательств, а также 
опыт зарубежных стран в части фиксации электронных источников доказательственной информа-
ции. Также исследованы подходы к решению проблемы процессуального закрепления электронных 
доказательств путем внедрения новых способов закрепления доказательственной информации, таких 
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Постановка проблеми. Судовий захист 
є одним із найбільш ефективних способів 
захисту порушених прав та інтересів в Укра-
їні. Рівень його ефективності багато в чому 
залежить від того, наскільки процесуальне 
законодавство враховує реалії сучасного сві-
ту, досягнення науково-технічного прогресу 
та взаємодіє з ними.

Останнім часом соціум цілком і повністю 
стає залежним від комп’ютерних техноло-
гій, які переносять частину суспільного жит-
тя в нову площину існування – віртуальний 
простір. При цьому в умовах інформатизації 
й комп’ютеризації суспільства питання вико-
ристання досягнень науково-технічного про-
гресу під час розгляду цивільних справ стає 
центральною проблемою процесуального 
законодавства, головним стрижнем якої є 
використання електронних доказів.

Незважаючи на відсутність нормативного 
визначення правового статусу електронних 
доказів, способів їх дослідження та оцінки, 
першочерговою проблемою електронних дока-
зів є визначення способів їх збирання та про-
цесуального закріплення, що забезпечує мож-
ливість практичного використання електронних 
доказів під час розгляду цивільних справ.

Стан дослідження. Розглядуваній про-
блематиці, а також її окремим питанням 
присвячували свої праці такі науковці, як 
А.Т. Боннер, О.П. Вершинін, С.П. Ворожбіт, 
Н.Ю. Голубєва, К.Б. Дрогозюк, П.П. Зайцев, 
А.Ю. Каламайко, О.М. Лазько, Т.І. Лежух, 
Є.О. Нефедьєв, В.К. Пучинський, І.В. Решет-
нікова, Т.В. Цюра, С.Я. Фурса, Є.Ю. Шишає-
ва, Є.А. Шелепіна.

Метою статті є дослідження специфіки 
використання електронних доказів у цивіль-
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ному судочинстві, аналіз способів збиран-
ня та процесуального закріплення електро-
нних доказів у цивільному процесі, вивчення 
досвіду зарубіжних країн, а також останніх 
законодавчих новацій щодо визнання елек-
тронних доказів допустимими.

Для досягнення поставленої мети необхід-
но виконати такі завдання:

– дослідити сутність електронного доказу 
та його значення в цивільному судочинстві;

– визначити специфіку й проблеми вико-
ристання електронних доказів під час розгля-
ду цивільних справ;

– охарактеризувати передбачені діючим 
законодавством способи збирання та проце-
суального закріплення електронних доказів;

– на підставі досвіду зарубіжних країн 
запропонувати нові способи збирання елек-
тронних доказів і їх процесуального закрі-
плення;

– проаналізувати законодавчі новації щодо 
нормативного визначення способів збирання 
доказів та їх процесуального закріплення в 
цивільному судочинстві.

Виклад основного матеріалу. У теорії ци-
вільного процесуального права під електро-
нними доказами необхідно розуміти будь-
яку інформацію, представлену в електронній 
формі, що має значення для розгляду ци-
вільної справи. Вона представлена у вигляді 
двійкового комп’ютерного коду, тлумачення 
якого здійснюється за допомогою спеціаль-
них програмно-технічних засобів.

Специфіка електронних доказів полягає в 
тому, що електронний доказ – це інформація 
в чистому вигляді. Він не має матеріальної 
форми існування, легко піддається знищен-
ню й модифікації, має нерозривний зв’язок із 
технічним носієм інформації та водночас лег-
ко переміщується в просторі за допомогою 
телекомунікаційних мереж. Електронні дока-
зи мають технічну природу свого походження, 
а тому тлумачення їх змісту здійснюється за 
допомогою спеціальних програмних засобів.

В умовах суцільного проникнення інфор-
маційно-телекомунікаційних технологій в усі 
сфери суспільного життя електронний доказ 
стає основним джерелом доказової інформа-
ції під час розгляду окремих категорій справ. 
За допомогою електронних доказів здійсню-
ється фіксація й відображення інформації, що 
міститься на сайтах у мережі Інтернет, зміст 
листування через електронну пошту, умови 
договорів, умови надання послуг і їх варто-
сті, а також продажів товарів через мережу 
Інтернет, фактів надання послуг та їх якості, 
неправомірне чи незаконне розміщення ма-
теріалів на інтернет-сторінках (незаконне 
використання товарних знаків, знаків обслу-
говування, фото- й відеоматеріалів, пору-
шення авторських, суміжних і патентних прав, 
наклеп, публікації відомостей, що паплюжать 
честь і гідність, плагіат, недостовірна інфор-
мація).

Проблема використання електронних дока-
зів полягає не в тому, щоб дослідити певний 
електронний носій інформації, а в тому, щоб 
здійснити процес автентифікації, тобто вста-
новити певні правила та методи, за допомо-
гою яких суд та учасники цивільного процесу 

зможуть визначити достовірність доказової 
інформації. Діючим законодавством не перед-
бачені спеціальні критерії допустимості елек-
тронних засобів доказування, способи їх зби-
рання й процесуального закріплення під час 
здійснення цивільного судочинства, унаслі-
док чого такі докази не можуть бути викори-
стані в доказовій діяльності.

Найпоширенішим способом процесуаль-
ного оформлення електронних даних як дока-
зів є трансформація такої інформації в пись-
мові докази. Учасники цивільних проваджень 
роздруковують інтернет-сторінки, листи 
електронної пошти, іншу електронну інфор-
мацію на письмових носіях та засвідчують її 
власноручним підписом. Більшість суддів не 
приймають такі докази до уваги, адже суд не 
має можливості перевірити достовірність та-
ких доказів, дослідити їх оригінали, ідентифі-
кувати автора електронної інформації тощо.

Однак листування в електронній формі 
щодо виконання договірних зобов’язань як 
електронний доказ може бути визнане як до-
пустимий у тому разі, якщо сторони в окре-
мому пункті угоди зазначили про можливість 
використання електронних засобів спілку-
вання та надання їм рівнозначної юридичної 
сили з письмовими носіями інформації. У та-
кому разі визнання електронного доказу як 
допустимого має більше підстав.

Більш ефективним способом процесу-
ального оформлення електронних доказів є 
використання електронного цифрового під-
пису (далі – ЕЦП). Електронним цифровим 
підписом є вид електронного підпису, отри-
маного внаслідок криптографічного пере-
творення набору електронних даних, який 
додається до цього набору або логічно з ним 
поєднується та дає змогу підтвердити його 
цілісність та ідентифікувати підписанта.

За своїм правовим статусом електронний 
цифровий підпис прирівнюється до власно-
ручного підпису (печатки), а його наявність 
усуває всі ризики, пов’язані з електронною 
формою документів. Він здатний забезпечи-
ти достовірність та автентичність потрібної 
контрагентам інформації та надати останній 
юридичну силу [8, с. 18].

На сьогодні використання ЕЦП є єди-
ним беззаперечним критерієм допустимості 
електронного документа, адже статус елек-
тронного цифрового підпису та документів, 
які складаються з його використанням, чітко 
передбачається діючим законодавством. Од-
нак використання ЕЦП важко назвати спосо-
бом збирання електронного доказу в про-
цесуальному сенсі, тобто використовувати 
його для встановлення фактичних обставин 
у межах цивільного процесу під час подання 
доказів і їх дослідження. Адже ЕЦП виступає 
не як засіб посвідчення документів, а є його 
основним реквізитом, наявність якого надає 
електронному документу властивість допу-
стимості в цілях цивільного судочинства.

Проте питання використання тих чи інших 
способів збирання електронних доказів має 
виникати значно раніше початку відкриття 
провадження в справі – на стадії досліджен-
ня ризиків і перспектив майбутнього судово-
го спору. А тому використання ЕЦП як спосіб 
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збирання доказів необхідно передбачувати 
вже на стадії їх формування для забезпечен-
ня можливості використання таких доказів у 
разі виникнення спірних відносин.

Окремим способом збирання електронних 
доказів, який не отримав широкого розпов-
сюдження в цивільному судочинстві, є прове-
дення комп’ютерно-технічної та телекомуні-
каційної експертиз. Можливість їх проведення 
передбачена Інструкцією про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних 
досліджень, затвердженою Наказом Мініс-
терства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. 
№ 53/5.

Зокрема, в п. 3.16 Інструкції про призна-
чення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень передбачено, що 
для розв’язання ідентифікаційних завдань 
щодо документів, виготовлених за допомо-
гою комп’ютерної техніки, проводиться комп-
лексна комп’ютерно-технічна експертиза та 
технічна експертиза документів. Умовою її 
проведення є наявність електронного оригі-
налу документа (файла). Крім того, передба-
чена можливість встановлення факту передачі 
(отримання) інформації в телекомунікаційній 
системі, факт відправки електронного листа з 
конкретного комп’ютера, дата й час отриман-
ня електронних повідомлень тощо.

Однак сама по собі експертиза є склад-
ною процесуальною дією, яка вимагає знач-
ного об’єму часу та витрат. Більше того, 
для встановлення факту використання елек-
тронної пошти та її змісту, розповсюдження 
недостовірної інформації в Інтернеті, пору-
шення умов договору щодо створення, мо-
дифікації інтернет-магазинів, сайтів тощо 
необхідне вилучення технічних носіїв, на яких 
розміщується електронна інформація (сер-
верів інтернет-провайдерів). З практичної 
позиції в межах цивільного судочинства це є 
майже неможливим, а тому проведення екс-
пертизи важко назвати ефективним спосо-
бом збирання електронних доказів.

Проблему використання електронних 
доказів у цивільному судочинстві пропонуєть-
ся вирішувати за допомогою нормативного 
визначення нових способів збирання та про-
цесуального закріплення електронних дока-
зів, які ми нижче проаналізуємо.

Перший спосіб – нотаріальне посвідчення 
електронних доказів. Досить тривалий час 
у теорії цивільного процесу обговорюється 
можливість залучення нотаріуса до збиран-
ня електронних доказів. Згідно із Законом 
України «Про нотаріат» нотаріат в Україні – 
це система органів і посадових осіб, на яких 
покладено обов’язки засвідчувати права, а 
також факти, що мають юридичне значення, і 
здійснювати інші нотаріальні дії, передбачені 
законодавством, з метою надання їм юридич-
ної достовірності.

Отже, сама сутність нотаріальної діяльно-
сті полягає в посвідченні певних фактів, що 
мають юридичне значення, а тому прихиль-
ники цього підходу вважають, що посвідчення 
електронних доказів за своєю природою мак-
симально подібне до діяльності нотаріусів.

Залучення нотаріусів до посвідчення елек-
тронних доказів полягає в запровадженні та 

нормативному визначенні надання окремих 
видів нотаріальних дій в електронному ви-
гляді, а саме фіксації та посвідчення автор-
ства, інформації, що міститься на сайтах, 
інтернет-сторінках, відправки електронних 
листів. Отже, сутність цього способу полягає 
в тому, що зміст електронних документів мав 
би посвідчуватись незалежним учасником 
цивільно-правових відносин, який наділений 
спеціальною компетенцією забезпечувати 
достовірність юридичних фактів. З огляду на 
відсутність особистої зацікавленості в нота-
ріуса та наявність спеціальної компетенції в 
суду було б достатньо підстав вважати такий 
доказ допустимим і використовувати його під 
час розгляду справ.

Наприклад, надання до суду роздруків-
ки сторінки на інтернет-сайті, на якому роз-
повсюджено недостовірну інформацію, є 
недопустимим доказом, адже суд не має 
прямої процесуальної можливості оглянути 
відповідну сторінку в Інтернеті та перевіри-
ти достовірність наданої інформації. У свою 
чергу залучення до цього нотаріуса дало б 
змогу зафіксувати зміст інтернет-сторінки та 
надати роздруківці із сайту юридичної сили, 
що дозволило б використати її рівноцінно з 
іншими доказами.

Перевагами цього способу є насамперед 
його оперативність, що дало б змогу своєчас-
но зафіксувати зміст інформації в Інтернеті 
до того, поки автор недостовірної інформації 
або власник веб-сайту встигнуть її знищити. 
Крім того, покладання функції посвідчення 
електронних доказів на нотаріусів позбавило 
б суд додаткового навантаження, залишив-
ши за ним лише функцію оцінки таких доказів 
відповідно до вимог цивільного процесуаль-
ного законодавства.

Головним недоліком цього способу є об-
меження принципу безпосереднього дослі-
дження доказів судом, адже в такому разі 
суддя зможе ознайомитись лише з копією 
електронного доказу, роздрукованого на 
письмовому носії та завіреного нотаріусом. 
При цьому дослідження оригіналу електро-
нного доказу залишиться за межами проце-
суальної можливості суду, що суперечитиме 
засадам цивільного судочинства.

Цікавий досвід посвідчення електронних 
документів, пов’язаний із залученням послуг 
нотаріусів, існує в окремих країнах. Напри-
клад, у Російській Федерації існує спеці-
альний сайт (http://elnotarius.ru/), на якому 
доступні фіксація та завірення факту відправ-
ки електронного листа (е-mail) з одночасною 
фіксацією його змісту. Для фіксації пошти 
необхідно під час відправки в полі «копія» 
вставити адресу електронної пошти сервісу 
«Електронний нотаріус» (reg@elnotarius.ru).  
Копія листа буде отримана системою «Елек-
тронний нотаріус» і стане доступною в осо-
бистому кабінеті. Одержувачеві електронно-
го листа надійде повідомлення від сервісу 
«Електронний нотаріус» про факт фіксації 
направленого електронного листа та існу-
вання незмінної завіреної копії в системі, що 
зберігається на сайті в особистому кабіне-
ті. Крім того, у разі необхідності відправник 
зможе отримати посилання на збережену ко-
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пію листа або замовити завірену нотаріально 
роздруковану паперову копію [7, с. 9].

Сутність витребування електронних дока-
зів в інтернет-провайдерів як способу зби-
рання доказів полягає в тому, що будь-яка 
інформація, яка передається за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем, 
зберігається на спеціальних технічних носіях 
(серверах) і в спеціальному вигляді (log-фай-
лі). Інтернет-провайдери та інші суб’єкти, які 
беруть участь у процесі інформаційно-телеко-
мунікаційної передачі даних та у фактичному 
володінні яких перебувають сервери, мають 
можливість вилучити необхідні log-файли, 
засвідчити їхній зміст та надати до суду.

Фактично цей спосіб збирання доказової 
інформації вже використовується під час роз-
слідування кримінальних правопорушень шля-
хом проведення відповідних негласних слід-
чих дій. Аналогічний спосіб збирання доказів 
можливо було б використовувати в порядку 
застосування ст. 133 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України та забезпечити докази 
шляхом витребування в інтернет-провайдера 
log-файлів, які зберігаються на електронних 
носіях – серверах. Сервер у цьому разі може 
оцінюватись судом як речовий доказ [6, с. 14].  
Однак сторонам справи потрібно діяти мак-
симально оперативно, адже інформація, яка 
зберігається на таких серверах, є досить 
об’ємною, тому інтернет-провайдери намага-
ються її оперативно оновлювати задля мож-
ливості використання такого простору.

Найбільш перспективним способом проце-
суального закріплення електронних доказів є 
огляд електронних доказів судом під час роз-
гляду цивільних справ. Сутність цього спосо-
бу полягає в тому, що огляд електронного 
доказу постає як самостійна процесуальна 
дія, у межах якої кожний окремий суддя на-
діляється процесуальними повноваженнями 
безпосередньо здійснювати огляд оригіналу 
електронного доказу за місцем його знахо-
дження та посвідчувати його копії.

За участю учасників провадження суддя 
оглядає зміст і форму електронного дока-
зу, оформлює результати огляду в окремий 
протокол, у межах якого перелічує всі вчинені 
процесуальні дії.

На відміну від попередніх способів, суд-
дя досліджує докази безпосередньо, чим 
дотримуються засади процесуального 
законодавства. Водночас огляд електронних 
доказів судом є більш складною процесу-
альною дією та менш оперативним заходом 
порівняно з посвідченням нотаріусом. Огляд 
електронного доказу судом спершу передба-
чає необхідність підготовки позовної заяви, 
подання її до суду, відкриття провадження та 
повідомлення сторін. Тобто недобросовісні 
учасники цивільно-правових відносин мають 
достатньо часу вчинити дії для знищення «не-
бажаних» джерел електронної інформації або 
змінити їх зміст.

Проте для збільшення ефективності 
судового захисту варто було б застосовува-
ти інститут забезпечення доказів шляхом їх 
огляду судом. Проектом нового Цивільного 
процесуального кодексу України передбача-
ється можливість не тільки огляду електро-

нних доказів у порядку забезпечення доказів, 
а й здійснення цих дій без участі інших учас-
ників провадження та навіть до подання по-
зовної заяви з усіх категорій справ.

Схожий досвід процесуального закріплен-
ня електронних доказів уже використовується 
під час розгляду цивільних справ у Литві. Так, 
у цій країні огляд електронних доказів можли-
вий за допомогою залучення судових прис-
тавів, які складають відповідний протокол 
огляду комп’ютера, у якому перебуває елек-
тронний доказ, та наводяться всі дії з маши-
ною. Отже, функція посвідчення електронних 
доказів покладається не на окремого суд-
дю, а на суд загалом, у межах якого функцію 
посвідчення електронних доказів виконують 
спеціально уповноважені особи.

Варто підкреслити, що огляд електронних 
доказів судом як самостійна процесуальна 
дія передбачений проектом Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу ад-
міністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» від 23 березня 2017 р. № 
6232, яким фактично запроваджується новий 
Цивільний процесуальний кодекс України. 
Так, у ст. 86 проекту Цивільного процесуаль-
ного кодексу України передбачено, що елек-
тронні докази, які не можна доставити в суд, 
оглядаються за їх місцезнаходженням. Огляд 
здійснюється за участю учасників судового 
провадження з можливістю застосування фо-
тографування, звуко- й відеозапису.

Про огляд доказів за їх місцезнаходжен-
ням складається протокол, що підписується 
всіма особами, які беруть участь в огляді. 
До протоколу разом з описом додаються всі 
складені або звірені під час огляду на місці 
плани, креслення, копії документів, а також 
зроблені під час огляду фотознімки, електро-
нні копії доказів, відеозаписи тощо [1].

Крім того, проектом нового Цивільного 
процесуального кодексу України передбаче-
но, що якщо огляд здійснюється за відсутно-
сті хоча б однієї зі сторін, а також в інших ви-
падках, коли суд визнає це за необхідне, суд 
забезпечує відеофіксацію огляду технічними 
засобами.

Важливою законодавчою ініціативою  
є ч. 7 ст. 86 проекту нового Цивільного проце-
суального кодексу України, відповідно до якої 
суд за заявою учасника справи або з власної 
ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), 
інші місця збереження даних у мережі Інтер-
нет із метою встановлення та фіксування їх 
змісту. Тобто проектом Закону України «Про 
внесення змін до Господарського процесу-
ального кодексу України, Цивільного про-
цесуального кодексу України, Кодексу адмі-
ністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» від 23 березня 2017 р.  
№ 6232 зрештою запропоноване вирішення 
головної проблеми використання електро-
нних доказів, розміщених у мережі Інтернет.

Такий підхід відповідає сучасним світо-
вим тенденціям лібералізації вимог до допу-
стимості доказів, що виражається в наданні 
судді можливості самостійно дослідити елек-
тронний доказ та згодом оцінити його значу-
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щість із метою правильного розгляду справи. 
При цьому судам як правозастосовним орга-
нам доцільно сформувати однакову позицію 
щодо застосування відповідних норм проце-
суального законодавства та виробити певні 
універсальні критерії оцінювання електро-
нних доказів під час здійснення цивільного 
судочинства.

Висновки. Передбачені чинним законо- 
давством способи збирання та процесуаль-
ного закріплення доказів не відображають 
реалії сучасного світу та не враховують спе-
цифіку електронних засобів доказування. 
Фактично способи збирання електронних 
доказів, які забезпечували б дотримання ви-
мог допустимості доказів та водночас були б 
ефективним процесуальним способом їх зби-
рання, відсутні.

Огляд електронних доказів судом, залу-
чення нотаріусів до посвідчення електронної 
інформації, зобов’язання суб’єктів телекому-
нікації сприяти встановленню фактичних об-
ставин справи можуть стати альтернативни-
ми заходами збирання електронних доказів 
та їх закріплення відповідно до вимог проце-
суального законодавства. Одним із завдань 
триваючої судової реформи має стати нор-
мативне визначення правового статусу елек-
тронних доказів у цивільному процесуаль-
ному законодавстві, встановлення чітких та 
ефективних засобів збирання й процесуаль-
ного закріплення електронної інформації.

Перспективами подальших розробок у 
цьому напрямі є дослідження способів зби-
рання та процесуального закріплення елек-
тронних доказів під час розгляду окремих 

категорій справ, аналіз особливостей дослі-
дження й оцінки електронних доказів, а також 
вивчення світового досвіду зарубіжних країн 
у збиранні та фіксації електронних доказів у 
межах цивільного судочинства.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Проект Закону «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуально-
го кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» від 23 березня 2017 р. 
№ 6232 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.

2. Дрогозюк К.Б. Сучасні джерела доказування у цивіль-
ному процесі України та Франції / К.Б. Дрогозюк // Право і 
суспільство. – 2016. – № 1. – С. 52–63.

3. Єсімов С.С. Електронні документи як докази у справах 
про адміністративні правопорушення / С.С. Єсімов // Вісник 
Національного університету «Львівська політехніка». Серія 
«Юридичні науки». – 2016. – № 845. – С. 68–74.

4. Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказування в ци-
вільному процесі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 / А.Ю. Каламайко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Му-
дрого. – Х., 2016. – 20 с.

5. Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказуван-
ня в цивільному процесі / А.Ю. Каламайко [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/
bitstream/123456789/7259/1/Kalamayko_812.pdf.

6. Лежух Т.І. Застосування електронних доказів у справах 
про захист честі, гідності та ділової репутації / Т.І. Лежух // 
Віче. – 2013. – № 16. – С. 13–15.

7. Пашковська Т.С. «Електронний нотаріат»: необхід-
ність назріла / Т.С. Пашковська // Юридична газета. – 2013. –  
№ 11. – С. 8–10.

8. Присяжнюк О.О. Електронні докази у господарсько-
му процесі: проблеми формалізації / О.О. Присяжнюк, 
О.П. Євсєєв // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 117. –  
С. 13–23.



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 81

УДК 339.166:347.77.028

TO THE QUESTION ABOUT DEFINITION OF SUBJECT MATTER JURISDICTION 
FOR COURT CASES ON PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Petrenko V.O., Doctor of Engineering Science, 
Honoured Scientist and Engineer of Ukraine, Professor of Intellectual Property

National Metallurgical Academy of Ukraine

Chus O.V., Candidate of Juridical Sciences, judge 
Dnipropetrovsk Economic Court of Appeal
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Petrenko V.O., Chus O.V. TO THE QUESTION ABOUT DEFINITION OF SUBJECT MATTER  
JURISDICTION FOR COURT CASES ON PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The article focuses on the definition of the category of subject matter jurisdiction for court cases on protec-
tion of intellectual property rights in modern conditions. The scientists’ opinions and justifications concerning 
category “subject matter jurisdiction” definition are analysed and authors’ suggestions are expressed.
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Target setting. The protection of intellectual 
property rights is a legal support of the invio-
lability of these rights and their stability, and in 
case of violation, application of coercive meas-
ures aimed to restore violated rights. Owner of 
intellectual property rights has the right of pro-
tection only during violation or contesting his 
(her) rights and legal interests, and implements 
the right under the civil, criminal and adminis-
trative legal relations raised from this [1, p. 51]. 
The effectiveness of legal and regulatory pro-
tection for intellectual property rights depends 
on many factors, the most important of which 
is the availability of advanced legislation and 
effective mechanisms for its application. First 
of all, the mechanisms should be simple in ap-
plication and previously understandable for the 
disputing parties.

Depending on plaintiff’s claims and the dis-
puting parties’ status, the subject matter juris-
diction of the case is determined and, depending 
on this, claim is submitted to the local general or 
economic court, or to the administrative court. 
If the statement of claim is drawn up applying 
provisions of two or more Codes, then, in condi-
tions of modern legal and regulatory framework, 
it is already becoming quite difficult problem in 
determining the subject matter jurisdiction of 
the dispute, which mechanism of solution can 
not be classified as simple and previously un-
derstandable.

Level of progress of the matters for the 
definition of the subject matter jurisdiction of 
the court cases on the protection of intellectual 
property rights is still insufficient, because the 

jurisdiction is determined separately for each 
case, taking into account the subject matter ju-
risdiction to the judicial authorities of different 
jurisdictions.

Purpose of the article is to study the gen-
eral factors and criteria for determining the 
subject matter jurisdiction of disputes on the 
protection of intellectual property rights by the 
judicial authorities.

Statement of basic materials. A jurisdic-
tional form of protection of intellectual property 
rights is carried out in separate ways: civil law, 
criminal law and administrative law. Civil law way, 
in turn, is divided into general and special rem-
edies. The overwhelming majority of disputes 
over copyright and related rights as well as pat-
ent rights are considered by courts of general 
jurisdiction. In case when the disputing parties 
are legal entities, the dispute is considered by 
the economic court.

The essence of the jurisdictional form of pro-
tection of intellectual property rights lies in the 
raising the matter by the person whose rights 
and lawful interests are violated by unlawful ac-
tion or inaction, to the competent authorities 
authorized to take the necessary measures to 
restore the violated law and terminate the of-
fense. All persons have the right of appeal to the 
courts to protect their rights and legitimate in-
terests (art. 16 of the Civil Code of Ukraine) [2]. 
The court protects rights in the following ways: 
recognition of right; recognition of a transaction 
as invalid; termination of law violations; restora-
tion of the original situation before the violation 
occurred; enforcement of the obligations by the 
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debtor in kind; changes in legal relations; ter-
mination of legal relations; indemnity and other 
property compensation methods; compensation 
for moral harm; adjudication of decision, action 
or inaction illegal.

The subject matter jurisdiction issue for 
court cases on the protection of intellectual 
property rights is actively debated by scientists 
and practitioners, including V.E. Belianevych, 
O.V. Bryntsev, T.O. Kolomoiets, V.V. Serdiuk, 
P.M. Tymchenko, D.M. Shadura, M.I. Shtefan, 
O.P. Orliuk, O.F. Doroshenko, O.I. Kharytonova, 
O.K. Namiasenko, N.Ie. Blazhivska and others. 
One of the main theoretical problems of deter-
mining subject matter jurisdiction is the lack of 
the unified approach to the application and un-
derstanding of categorical apparatus [3, p. 185]. 
O.K. Namiasenko makes a point that the terms 
“jurisdiction” and “court jurisdiction”, “compe-
tence” and “object competence”, etc., are used 
together with the “subject matter jurisdiction”. 
These concepts are sometimes identified. They 
are marked by their differences in other scien-
tific sources. 

O.K. Namiasenko notes the lack of clear legal 
definition for the categories of “subject matter 
jurisdiction” and “venue”, which complicates the 
problem that we are considering. Explanatory 
acts (in particular, the Resolution of the Plenum of 
the Supreme Economic Court of Ukraine No. 10 
of 24 October 2011 “On Certain Matters of Sub-
ject Matter Jurisdiction and Venue of Economic 
Courts”) determine the jurisdiction through the 
use of concepts of authority and competence, 
which is a certain tautology [3, p. 186]. 

In modern conditions, the issue of subject 
matter jurisdiction is complex and ambiguous 
not only for ordinary citizens, but also for pro-
fessional judges [4].

In the theory and practice of civil procedural 
law, there are known criteria for the distinction 
of court jurisdiction, which are close in relation 
to the criteria for determining the subject matter 
jurisdiction of economic disputes, such as: par-
ties of the controversial legal relationship; sub-
ject of controversial legal relations; the impera-
tive norm in the law, which indicates the type of 
court proceedings, under which a certain cate-
gory of cases should be considered. The prob-
lem of applying these criteria lies in the fact that 
the jurisdiction and subject matter jurisdiction 
for one-type cases of proceedings can not be 
determined without taking into account the cri-
teria determining norms for cases of other types 
of proceedings. Thus, for a specific court case, 
it is necessary to determine the subject mat-
ter jurisdiction, taking into account the subject 
matter jurisdiction to the judicial authorities of 
another jurisdiction [5].

The proposals of Zaitseva A. are worthy of 
special attention and approval. They cover the 
cases when public authority performs authorita-
tive managerial functions in relation to the plain-
tiff precisely in the legal relationships, that are 
the subject of the dispute and must belong to 
administrative jurisdiction. For example, cases 
of appeal of refusal to provide legal the pro-
tection for marks of goods and services in the 
absence of a dispute about the law or the pro-
tection of the law by the interests of a third per-

son. In the vast majority of cases’ categories 
in the field of trademark rights protection, the 
relations have a private and legal nature, and 
such cases, depending on the subject structure, 
are subordinate to economic courts or general 
courts in the order of civil proceedings. It is also 
necessary to support the proposal about legal 
consolidation the concept of a public and legal 
dispute in the Code of Administrative Procedure 
of Ukraine in order to clearly delineate the com-
petence of administrative courts, and to update 
the article No. 12 of the Economic Procedure 
Code of Ukraine (which contains an exclusive 
list of cases with subject matter jurisdiction to 
economic courts) with affairs in the field of in-
tellectual property rights protection [6, p. 33].

There is an ambiguous interpretation and ap-
plication of legislation by the courts regarding 
the determination of the subject matter jurisdic-
tion of the court cases on the protection of in-
tellectual property rights after implementation of 
the administrative proceedings system and ad-
ministrative courts system in Ukraine [7, p. 57]. 
It is about the cases on claims against decisions 
to grant (or not to grant) legal protection to in-
dustrial property objects, as well as invalidation 
of law enforcement documents issued on the 
basis of decisions made by the State Intellectual 
Property Service. We must agree with the opin-
ion of Blazhivska N.Ie. about the fact that the 
protection of industrial property rights is also 
carried out through the application of the Law 
of Ukraine “On Protection against Unfair Com-
petition” through the appeal to the Antimonop-
oly Committee of Ukraine. The issue of subject 
matter jurisdiction of cases on appeals against 
decisions of the Antimonopoly Committee of 
Ukraine is also relevant, since these cases are 
considered by economic as well as by adminis-
trative courts.

We have to take into account the reasoned 
opinion of Blazhivska N.Ie.: there is also a par-
ticular concern about previous and current ab-
sence of a consensus (regarding the subject 
matter jurisdiction of cases in appeals against 
decisions of the State Intellectual Property Ser-
vice of Ukraine and the Antimonopoly Commit-
tee of Ukraine) between the Supreme Economic 
Court of Ukraine and the Supreme Administra-
tive Court of Ukraine, as well as the Trial Cham-
bers of the Supreme Court of Ukraine in civil, 
economic and administrative cases, in the im-
plementation of which there are cases of invali-
dation of law enforcement documents in relation 
to industrial property rights and decisions of the 
Antimonopoly Committee of Ukraine, that are 
actually absolutely identical in nature, but are 
considered by different courts under different 
procedural rules [7, p. 58].

The research conducted by Koval I. shows 
that one of the promising directions for improv-
ing the judicial form of rights protection for in-
dustrial property objects in sphere of determin-
ing the court jurisdiction of disputes in specified 
area should be providing of a full judicial spe-
cialization on the protection of the rights for this 
category through the creation of patent courts 
[8, p. 53].

The Law of Ukraine “On the Judiciary and 
Status of Judges” of 2 June 2016 [9] intro-
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duced a new judicial institution – the Supreme 
Specialized Court on Intellectual Property. Ac-
cording to the law, the Supreme Specialized 
Court – Supreme Court on intellectual prop-
erty issues dispenses justice as a court of first 
instance in cases determined by procedural 
law; analyses judicial statistics, examines and 
generalises judicial practice, informs about the 
results of the generalization of judicial practice 
for Supreme Court; carries out other powers, 
determined by law. All disputes in the field 
of intellectual property will be under supervi-
sion of the newly created court on intellectual  
property.

Taking into account the above,the foundation 
for creation of Supreme Court on Intellectual 
Property, that gives a good reason to expect 
strengthening the rule of law in the use of intel-
lectual property, was laid in the national legis-
lation. At the same time, in order to provide an 
effective mechanism for judicial consideration 
of cases related to the protection of intellectual 
property rights, the development of legislative 
provisions of the Law of Ukraine “On the Judi-
ciary and Status of Judges” regarding the legal 
status of this court is important in the future. 
[10, p. 42-43].

Conclusions. The study of the legal frame-
work and the positions of scientists in the field 
of protection of intellectual property rights re-
vealed a significant dependence of the effec-
tiveness of judicial protection of intellectual 
property rights from the optimal definition of 
the subject matter jurisdiction of court cases. 
The subject mater jurisdiction of court cases, 
as an effective enforcement mechanism, should 
be simple and previously understandable to the 
disputing parties.

It was noted that there is no clear legal defi-
nition of categories “subject matter jurisdiction” 
and “venue”.

As a result of research, it was found that the 
main problem of applying existing legislative cri-
teria of dispute jurisdiction determination lies in 
the fact that the jurisdiction and subject matter 
jurisdiction for one-type cases of proceedings 
can not be determined without taking into ac-
count the criteria determining norms for cases 
of other types of proceedings.

There is a mixed interpretation and applica-
tion by the courts of legislation regarding the 
determination of the subject matter jurisdiction 
for intellectual property cases in the court prac-
tice. 

The authors of the article and the scientific 
community hope that the implementation of the 
new Supreme Specialized Court on Intellectual 
Property will put an end to the misunderstanding 
and ambiguous application of legislation regard-
ing the determination of the subject matter juris-
diction and venue for consideration of disputes 
to protect intellectual property rights in Ukraine.
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ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ 
В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ
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кафедри цивільного права та процесу

Хмельницький університет управління та права

У статті досліджуються особливості застосування відшкодування збитків та інших способів від-
шкодування майнової шкоди під час використання цивільно-правового механізму захисту прав на бази 
даних. Окрема увага приділяється актуальним питанням застосування способів оцінки майнових прав 
інтелектуальної власності на бази даних.

Ключові слова: база даних, відшкодування майнової шкоди, право інтелектуальної власності, ци-
вільно-правовий захист прав та інтересів, збитки, упущена вигода, способи оцінки майнових прав ін-
телектуальної власності.

В статье исследуются особенности применения возмещения убытков и других способов возмеще-
ния имущественного ущерба при использовании гражданско-правового механизма защиты прав на 
базы данных. Особое внимание уделяется актуальным вопросам применения способов оценки имуще-
ственных прав интеллектуальной собственности на базы данных.

Ключевые слова: база данных, возмещение имущественного ущерба, право интеллектуальной соб-
ственности,  гражданско-правовая  защита  прав  и  интересов,  убытки,  упущенная  выгода,  способы 
оценки имущественных прав интеллектуальной собственности.

Havroniuk O.O. COMPENSATION FOR PROPERTY DAMAGE IN THE SYSTEM OF PROTECTION 
WAYS OF RIGHTS TO DATABASE

The article explores the specifics of the application of compensation for damages and other ways of reim-
bursing of property damage when using a civil law mechanism to protect the rights to databases. Particular 
attention is paid to modern issues of application of methods for evaluating intellectual property rights to data-
bases.

Key words: database, compensation for property damage, intellectual property rights, civil-law protection 
of rights and interests, damages, lost profits, ways of property rights of intellectual property evaluation.

Постановка проблеми. Відшкодування 
збитків, передбачене п. 8 ч. 2 ст. 16 Цивіль-
ного кодексу України (далі – ЦК України) [1], 
зберігає свою роль і значення одного з ба-
зових цивільно-правових способів захисту й 
у сфері захисту прав інтелектуальної власно-
сті, хоча і відрізняється певною специфікою 
застосування і його наслідків. Вказані осо-
бливості потребують детального науково-
го дослідження з виходом на практичні ре-
комендації, що особливо актуально у світлі 
новітніх об’єктів прав інтелектуальної власно-
сті, в тому числі баз даних, ринок яких постій-
но розширюється, потребуючи узгодження та 
модернізації відповідно до кращих європей-
ських і світових підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як загальної проблематики цивільно-право-
вого відшкодування шкоди, завданої внас-
лідок порушення прав інтелектуальної влас-
ності, так і специфіки захисту прав на бази 
даних торкались такі вітчизняні і зарубіжні 
науковці, як О.Б. Андрейцева, Г.О. Андрощук, 
В.С. Дроб’язко, Ю.М. Капіца, Д.В. Карпен-
ко, А.В. Кирилюк, А.А. Кетрарь, Л.Т. Комзюк, 
М.А. Круміниш, С.Й. Литвин, І.М. Маліновська, 
В.Л. Остін, О.А. Підопригора, І.В. Подколзін, 
Ю.С. Шемшученко, А.В. Янчук та інші. Проте 
цілісного аналізу специфіки застосування од-
ного з ключових способів цивільно-правово-
го захисту прав інтелектуальної власності на 
оригінальні бази даних досі бракує.

Мета. Головним завданням цього науково-
го дослідження є проведення багатоаспектно-

го аналізу положень чинного законодавства і 
вітчизняної доктрини щодо змісту та особли-
востей застосування відшкодування майнової 
шкоди як способу захисту прав на бази даних 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Компенсаційна функція досліджува-
ного способу захисту, яку О.С. Іоффе спра-
ведливо пов’язував із реалізацією принципу 
повного відшкодування шкоди [2, c. 25], при 
захисті виключних прав далеко не завжди 
призводить до повного відшкодування запо-
діяної шкоди (збитків), що пов’язано з осо-
бливостями об’єктів права інтелектуальної 
власності та їх комерційного використання 
і, виходячи із цього, значною складністю в 
самому встановленні «повноти» відшкоду-
вання. Крім компенсації правоволодільцеві 
збитків, які він зазнав, та упущеної ним ви-
годи, застосування відшкодування збитків як 
способу захисту має на меті і притягнення по-
рушника до цивільно-правової відповідально-
сті шляхом зобов’язання останнього у виплаті 
суми, в ідеалі еквівалентної розміру заподія-
ної авторові бази даних (або іншому право-
володільцеві) шкоди. Звідси і визначення від-
новлювально-компенсаційної функції санкції 
про відшкодування шкоди для потерпілого і 
репресивно-штрафної щодо майна особи по-
рушника [3, c. 6]. Важливість цього способу 
захисту полягає й у значній комерційній цін-
ності баз даних та матеріалів, що складають 
її зміст, – швидкий доступ до відібраної та 
систематизованої інформації прямо впливає 
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на прибуток і ефективність економічної діяль-
ність загалом. 

Щодо видів збитків, то законодавець  
у ч. 2 ст. 22 ЦК України визначає реальні 
збитки (втрати, яких особа зазнала у зв’язку 
зі знищенням або пошкодженням речі, а та-
кож витрати, які особа зробила або змушена 
зробити для відновлення свого порушеного 
права) та упущену вигоду (доходи, які осо-
ба могла б реально одержати за звичайних 
обставин, якби її право не було порушене). 
Досліджуючи ці норми в аспекті дії принци-
пу повного відшкодування шкоди, А.В. Янчук 
зауважив, що такий принцип є певною мірою 
умовним, оскільки передбачає необхідність 
повного відшкодування лише таких збитків, 
що включені законодавцем до складу збитків 
в актах цивільного законодавства [4, c. 17]. 
Вважаємо, що за наведеного підходу біль-
шість способів захисту є умовними (окрім, 
можливо, визнання права та припинення дії, 
що його порушує, хоча і тут діють законодав-
чі приписи та вимоги), оскільки встановлені  
(і одночасно обмежені) нормами права. Більш 
важливо, чи відповідають такі правові поло-
ження потребам цивільного обігу і чи забез-
печують належний захист прав та інтересів 
його учасників, у тому числі у сфері прав ін-
телектуальної власності та захисту прав на 
бази даних.

Детальніше можливості, пов’язані із 
застосуванням аналізованого способу захисту, 
окреслюються в Законі України «Про авторське 
право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року 
№ 3792-XII (далі – Закон України № 3792-XII) 
[5], пп. «г» абз. 2 ч. 1 ст. 52 якого передбачає 
право особи, чиї права інтелектуальної влас-
ності було порушено, подавати позови про 
відшкодування збитків (матеріальної шкоди), 
включаючи упущену вигоду, або стягнення до-
ходу, отриманого порушником внаслідок пору-
шення ним авторського права і (або) суміжних 
прав, або виплату компенсацій. Ці ж положення 
передбачені наступною ч. 2 цієї ж статті Зако-
ну, яка регламентує права суду в частині поста-
новлення рішень та ухвал про застосування 
того чи іншого способу захисту.

Не зупиняючись на детальному науково-
му аналізі наведених загальноцивілістичних 
категорій, зосередимось на особливостях 
застосування передбачених у чинному укра-
їнському законодавстві способів відшкоду-
вання майнової шкоди, з огляду на захист 
прав та законних інтересів осіб у відносинах, 
пов’язаних із використанням баз даних.

Відшкодування збитків як основний із 
передбачених законодавцем способів захи-
сту в досліджуваній категорії може мати як 
договірний, так і позадоговірний характер. 
У першому випадку право на відшкодуван-
ня належатиме особі, що володіє виключ-
ними правами на базу даних при порушенні 
іншою стороною умов договору (вказаних 
нами попередньо), що може полягати як у 
невиконанні чи неналежному виконанні взятих 
на себе зобов’язань, так і в порушенні абсо-
лютних прав автора бази даних (наприклад, 
незаконна передача прав користування компі-
ляцією даних третім особам, перекручування 
змісту або імені автора, обмеження можли-

востей доступу автора до бази даних тощо). 
При позадоговірному порушуватимуться лише 
абсолютні права автора бази даних. При цьо-
му порушником за вимогою правоволодільця 
відшкодовуватимуться як реальні збитки, так і 
упущена вигода. У питанні визначення обсягу 
реальних збитків в аспекті авторських прав на 
базу даних слід говорити лише про витрати, 
які несе автор на відновлення своїх поруше-
них прав, оскільки у випадку пошкодження або 
знищення примірників баз даних, програмного 
забезпечення, обладнання тощо порушуються 
не виключні права, а право власності особи. 
На цьому ж наголошують і О.Б. Андрейцева  
[6, c. 81] у питаннях захисту прав на об’єкти 
промислової власності та А.А. Кетрарь щодо 
захисту прав на об’єкти авторського права, ре-
зюмуючи, що у сфері авторського права понят-
тя реальних збитків потрібно тлумачити значно 
ширше, ніж знищення та пошкодження майна 
[7, c. 206]. У світлі цього такими витратами 
можуть бути кошти, витрачені на повернення 
виключного контролю над електронною базою 
даних, доступ до якої та можливості адміні-
стрування були надані порушникові; усунення 
перекручень у її змісті; несправностей у робо-
ті чи взаємодії із програмним забезпеченням, 
яке обслуговує компіляцію даних тощо. До того 
ж, до таких витрат належать як уже понесені 
правоволодільцем (до звернення до суду чи 
пред’явлення вимоги порушникові), так і ті, що 
будуть здійснені в майбутньому.

Щодо встановлення розмірів збитків, які 
мають бути відшкодовані особі, виключні пра-
ва на базу даних якої порушено, то п. 2 ч. 2 
ст. 52 Закону України № 3792-XII у загально-
му встановлює, що суд повинен виходити із: 
1) суті порушення, майнової і моральної шко-
ди, завданої особі, яка має авторське право; 
2) можливого доходу, який міг би отримати 
автор. Пункт 3 цієї ж статті передбачає мож-
ливість виплати одноразової компенсації (що 
закріплюється і в інших вказаних нами нор-
мах Закону), розмір якої визначається з ура-
хуванням обсягу порушення та (або) намірів 
відповідача в межах від 10 до 50000 мінімаль-
них заробітних плат. Звертаючись до питань 
стягнення доходу з порушника, вказаний За-
кон у пп. «в» абз. 1 ч. 2 ст. 52 передбачає і 
можливість суду ухвалити рішення про стяг-
нення із порушника авторського права і (або) 
суміжних прав доходу, отриманого внаслідок 
порушення. 

Таким чином, законодавство у сфері за-
хисту прав інтелектуальної власності в плані 
визначення загальних способів відшкодуван-
ня майнової шкоди, завданої правоволоділь-
цеві, передбачає відшкодування збитків, стяг-
нення отриманого порушником доходу або 
одноразову компенсацію. Допускається 
застосування лише одного з них, причому, 
як слушно зауважує А. Штефан, законодавча 
конструкція в цьому випадку є недосконалою 
і дозволяє неоднозначне співвідношення по-
нять «упущена вигода» та «стягнення отрима-
ного порушником доходу», оскільки останнє 
поняття входить в обсяг першого [8, c. 27]. 

Погоджуючись зі сказаним та пропоновани-
ми автором змінами до відповідної норми Зако-
ну України № 3792-XII (пп. «в» абз. 2 ч. 1 ст. 52), 
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додамо, що за такого підходу варто говорити 
лише про два способи відшкодування шкоди, 
існування яких не суперечить один одному:  
1) відшкодування збитків (реальних та упущеної 
вигоди, в тому числі шляхом обрахування остан-
ніх на основі розміру отриманого порушником 
доходу); 2) стягнення одноразової компенсації. 
Тобто упущену вигоду можливо обраховува-
ти не лише на основі неотриманого прибутку 
автора, але й отриманого порушником. Щодо 
електронних баз даних, які поширюються не 
через фізичні носії, а за допомогою мережі 
Інтернет (які складають доволі значну частку), 
така точка зору має і додаткове суто практичне 
(економічне) підґрунтя, оскільки такі компіля-
ції даних є більш «статичними» об’єктами прав 
інтелектуальної власності, менше піддають-
ся впливам ринкової кон’юнктури, незначним 
коливанням цін, змінам географії розповсю-
дження і т. ін., що безпосередньо пов’язано із 
відсутністю їх втілення на матеріальних носіях. 
Звідси випливає і більший ступінь відповідності 
вигоди, що міг отримати автор, та доходу, от-
риманого порушником прав. Стягнення одно-
разової компенсації передбачається також в 
якості окремого спеціального способу захи-
сту прав інтелектуальної власності у п. 5 ч. 2 
ст. 432 ЦК України як застосування разового 
грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Також у нормі 
міститься вказівка, що розмір стягнення визна-
чається відповідно до закону з урахуванням 
вини особи та інших обставин, які мають істот-
не значення. Враховуючи сутнісну подібність 
та спрямованість на відшкодування майнової 
шкоди, способів захисту, розглянемо загаль-
ний спосіб відшкодування збитків і спеціальний 
спосіб одноразової компенсації у сфері захи-
сту прав інтелектуальної власності одночасно з 
метою їх комплексного аналізу. Більше того, на 
нашу думку, останній із вказаних способів вхо-
дить до вжитого законодавцем обсягу поняття 
«інші способи відшкодування майнової шкоди» 
з окреслених вище причин.

Вибір правоволодільцем одного із цих 
способів у відносинах щодо захисту виключ-
них прав на оригінальні бази даних як об’єкти 
авторсько-правової охорони за чинним укра-
їнським законодавством, на нашу думку, ба-
зуючись на аналізованих законодавчих поло-
женнях та сутності компіляцій даних, повинен 
залежати, зокрема, від таких факторів: 

1) загальної можливості та точності здійс-
нення розрахунків шкоди, яка була заподія-
на правоволодільцеві (витрат на поновлення 
прав та упущеної вигоди); 

2) від складових елементів упущеної виго-
ди: а) розмірів доходу, отриманого порушни-
ком, а також аналогічно можливості встанов-
лення суми доходу, рівня похибки при цьому 
і наявності документальних підтверджень 
цих доходів; б) гіпотетичних розмірів доходу, 
не отриманого правоволодільцем, та рівня 
достовірності їх обґрунтування;

3) тривалості порушення (чи мало місце 
одноразове або багаторазове використання 
спірного об’єкта [8, c. 30], протягом якого 
конкретного періоду здійснювалось незакон-
не використання бази даних); 

4) обсягу і намірів порушника (на що 
безпосередньо вказує закон), іншими слова-
ми, ступеня вини останнього – чи обмежував-
ся останній, до прикладу, лише незаконним 
вилученням елементів змісту бази даних (по-
рушуючи права авторів відповідних творів чи 
складових елементів бази даних), чи також 
планував довгострокове незаконне її викори-
стання (порушував права автора бази даних), 
з якою конкретною метою здійснювалось (або 
повинно було б здійснюватися) таке викори-
стання бази даних тощо;

5) економічної доцільності, яка випливає з 
прогнозованого строку розгляду справи, об-
сягу порушення, наявності доступу до бази 
даних та оцінки ефективності її роботи, а та-
кож припинення чи продовження порушення 
виключних прав.

В умовах конкретного спору максималь-
но повно проаналізувавши вплив усіх цих 
факторів на розгляд і вирішення справи та 
можливість встановлення кожного з наведе-
них пунктів (перші чотири з яких одночасно 
з умовами цивільно-правової відповідально-
сті, окрім вини особи порушника, складають 
предмет доказування [9, c. 172) при напи-
санні та поданні позову до суду, вважаємо, 
що в разі, коли розмір збитків (як реальних 
в окресленій нами вище частині, так і упуще-
ної вигоди) та (або) отриманого порушником 
або не отриманого автором доходу можливо 
встановити в значній мірі, слід застосовувати 
відшкодування збитків. 

На користь доцільності застосування цього 
способу відшкодування майнової шкоди го-
воритимуть і тривалість порушення прав на 
бази даних (особливо якщо на момент роз-
гляду справи незаконні дії не припинено), і 
серйозність наслідків для правоволодільця 
(що, окрім майнової шкоди, можуть вира-
жатись і в порушенні особистих немайнових 
прав). Втім, у разі складності встановлення 
і доведення конкретного розміру збитків та 
(або) доходів, навіть за тривалості правопору-
шення і серйозності наслідків слід застосува-
ти компенсаційний спосіб. 

Така позиція засновується також і на 
висновках та рекомендаціях, закріплених у 
Постанові Пленуму Вищого Господарсько-
го суду України «Про деякі питання практи-
ки вирішення спорів, пов’язаних із захистом 
прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 
2012 року № 12 (далі – Постанова Пленуму ВГСУ  
№ 12) [10]: у пп. 51.2 серед іншого передба-
чено, що компенсація підлягає виплаті в разі 
доведення факту порушення майнових прав 
суб’єкта авторського права та/або суміжних 
прав, а не розміру заподіяних збитків, для 
задоволення вимоги про виплату компенсації 
достатньо наявності доказів вчинення особою 
дій, які визнаються порушенням авторського 
права та/або суміжних прав, а розмір збитків 
суб’єкт такого права доводити не зобов’яза-
ний. Варто пам’ятати і те, що розмір доведе-
них збитків повинен враховуватися господар-
ським судом у визначенні розміру компенсації, 
а позивач, у свою чергу, повинен зазначити в 
позовній заяві ціну позову.

З приводу способів (законодавець нази-
ває їх методичними підходами) оцінки майно-
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вих прав інтелектуальної власності, то Націо-
нальний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав 
інтелектуальної власності», затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
3 жовтня 2007 року № 1185 [11] (далі – Наці-
ональний стандарт № 4), визначає такі (опи-
шемо лише загальний принцип застосування 
та цінність у справах про захист прав та інте-
ресів у відносинах, пов’язаних із використан-
ням баз даних):

1) дохідний підхід (ґрунтується на 
застосуванні оціночних процедур переве-
дення очікуваних доходів у вартість об’єкта 
оцінки та застосовується для оцінки майно-
вих прав інтелектуальної власності у випадку, 
коли можливо визначити розмір доходу, що 
отримує або може отримувати юридична чи 
фізична особа, якій належать такі права, від їх 
використання – п. 9 Національного стандар-
ту № 4). Очевидно, що такий підхід доречно 
застосовувати лише при можливості відо-
кремлення доходу від використання прав на 
базу даних як від загального доходу право-
володільця, так і від доходу від користування 
правами, до прикладу, на програмне забез-
печення, за допомогою якого здійснюється 
доступ і адміністрування бази даних;

2) витратний підхід (ґрунтується на визна-
ченні вартості витрат, необхідних для від-
творення або заміщення об’єкта оцінки, та 
застосовується для визначення залишкової 
вартості заміщення (відтворення) майнових 
прав інтелектуальної власності шляхом вира-
хування з вартості відтворення (заміщення) 
величини зносу. Вартість відтворення майно-
вих прав інтелектуальної власності визнача-
ється шляхом застосування методу прямого 
відтворення, а вартість заміщення – методу 
заміщення – п. 18 Національного стандарту 
№ 4). З огляду на захист прав на бази даних 
найважливішим з них є метод прямого від-
творення, за якого відповідно до п. 19 згада-
ного Національного стандарту № 4 визнача-
ється поточна вартість витрат, пов’язаних зі 
створенням (розробленням) або придбанням 
на дату оцінки майнових прав інтелектуаль-
ної власності, які оцінюються, приведенням 
об’єкта права інтелектуальної власності в 
стан, що забезпечує його найбільш ефектив-
не використання, з урахуванням витрат на 
правову охорону, маркетингові досліджен-
ня, рекламу тощо, а також розмір прибутку 
суб’єкта господарювання, який створив (роз-
робив) такий об’єкт;

3) порівняльний підхід (застосовується в 
разі наявності достатнього обсягу достовірної 
інформації про ціни на ринку подібних об’єк-
тів та умови договорів щодо розпорядження 
майновими правами на такі об’єкти – п. 22 
Національного стандарту № 4). Під цю умо-
ву підпадають, зокрема, ринок спортивних чи 
фінансових баз даних (за умови їх оригіналь-
ності), хоча і тут необхідно диференціювати 
їх за тематичною спрямованістю, суб’єктним і 
географічним охопленням користувачів та ін-
шими критеріями.

Щодо обчислення окремо розміру упуще-
ної вигоди Постанова Пленуму ВГСУ № 12 у 
абз. 4 п. 50 містить доволі загальну вказівку 
для господарських судів, яка полягає в тому, 

що у визначенні розміру збитків у частині упу-
щеної вигоди вони повинні виходити з показ-
ників, які, звичайно, характеризують доходи 
суб’єкта авторського права та/або суміжних 
прав.

Вважаємо, що така рекомендація не завж-
ди дозволятиме справедливо відшкодува-
ти правоволодільцеві його упущену вигоду. 
Наприклад, автор (інша особа з виключними 
правами) може безпосередньо до порушен-
ня оприлюднити та надати у вільний доступ 
якісно та кількісно нове видання бази даних, 
що покликане збільшити його прибуток (це ж 
оприлюднення і може стати причиною пору-
шення прав), або суттєво її розширити/до-
опрацювати. Додатково до цього В. Базиле-
вич вважає (і ми його підтримуємо), що одним 
із принципів, на яких повинні засновуватись 
методичні підходи до визначення ринкової 
вартості об’єктів інтелектуальної власності, є 
принцип найефективнішого використання, за 
яким «ринкова вартість об’єкта оцінювання 
визначається на основі найбільш вірогідного, 
економічно виправданого, фінансово можли-
вого, легітимного використання інтелектуаль-
ної власності, яка забезпечує максимальний 
результат (ефективне використання інтелек-
туальної власності не тотожне її поточному 
використанню) [12, c. 7]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
вважаємо, що застосування відшкодування 
збитків та інших способів відшкодування май-
нової шкоди у випадку порушення прав на бази 
даних як загального способу захисту в цілому 
узгоджується із застосовуваними в праві інте-
лектуальної власності концепціями та підхода-
ми. Особа, яка вважає, що її виключне право 
на компіляцію даних порушено (як у договір-
них, так і позадоговірних відносинах), може 
звернутись до суду з вимогою відшкодування 
збитків (реальних, які полягають переважно у 
витратах на відновлення порушених прав та 
упущеній вигоді, що може розраховуватись 
виходячи з доходу порушника чи розрахун-
ку неотриманого доходу правоволодільця) 
або виплати йому одноразової компенсації. 
Вибір того чи іншого способу залежить від 
низки факторів та умов, що відображаються 
в предметі доказування і в основному пов’я-
зані з можливістю встановлення та доведення 
визначеного розміру збитків, що поніс право-
володілець, доходів обох сторін (отриманих 
і потенційних відповідно), а також від трива-
лості та обсягу порушення, намірів порушни-
ка. З іншого боку, вибір повинен відповідати 
економічним інтересам автора, забезпечува-
ти якомога швидше відновлення його прав на 
базу даних та майнового становища, пов’яза-
ного з їх використанням.
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ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
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Проаналізовано окремі питання правового забезпечення інвестиційної привабливості України. Роз-
глянуто зміни та доповнення різних розділів інвестиційного законодавства України у 2015–2017 роках, 
що спрямовані на стимулювання розвитку інвестиційної діяльності. Запропоновано напрямки покра-
щення залучення інвестицій в економіку України. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, правове регулювання,  іноземна  інвестиція,  інвестиційне 
законодавство, стимулювання інвестиційної діяльності. 

Проанализированы отдельные вопросы правового обеспечения инвестиционной привлекательности 
Украины. Рассмотрены изменения и дополнения различных разделов инвестиционного законодатель-
ства Украины в 2015–2017 годах, направленные на стимулирование развития инвестиционной деятель-
ности. Предложены направления улучшения привлечения инвестиций в экономику Украины.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, правовое регулирование, иностранная инвести-
ция, инвестиционное законодательство, стимулирования инвестиционной деятельности. 

Bolotova A.D. SOME ASPECTS OF IMPROVING LEGAL PROVISION OF INVESTMENT  
ATTRACTIVENESS OF UKRAINE

Some aspects of legal support of investment attractiveness of Ukraine are analyzed. The changes and ad-
ditions of various sections of the investment legislation of Ukraine in 2015-2017, aimed at stimulating the 
development of investment activities, are considered. The directions of improving the attraction of investments 
into the economy of Ukraine are suggested.

Key words: investment activity, legal regulation, foreign investment, investment legislation, promotion of 
investment activities. 

Постановка проблеми. Залучення іно-
земних інвестицій впродовж багатьох років 
є пріоритетним напрямом розвитку економі-
ки України, який в умовах економічної кри-
зи потребує особливої уваги. Покращення 
інвестиційної привабливості України сьогод-
ні є особливо актуальним з огляду на підпи-
сання і ратифікацію Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, якою 
передбачено захист прав і законних інтересів 
учасників правовідносин передусім у різних 
галузях господарської діяльності, інтелекту-
альної власності, конкуренції, торгівельних 
відносин тощо. На жаль, Україна не є держа-
вою зі сприятливим інвестиційним кліматом. 
Одним із головних чинників, що впливають на 
дану ситуацію, є недосконале законодавство. 
Для інвестора не так важливо знати про піль-
ги чи спрощені умови інвестування, як про 
надійність правового регулювання своєї ді-
яльності. Для активізації іноземної інвести-
ційної діяльності потрібна інвестиційна полі-
тика з більш чітким механізмом реалізації на 
державному та місцевому рівнях [1]. Актуаль-
ність теми дослідження зумовлена тим, що 
проблеми правового забезпечення інвести-
ційної привабливості в Україні на сучасному 
етапі потребують активної уваги і вдоскона-

лення законодавчих умов, необхідних для 
збільшення інвестицій в економіку країни. 

Ступінь розробленості проблеми. Ва-
гомий внесок у розвиток питань правового 
забезпечення інвестиційної привабливості 
внесли Бударна О.В. [2], Кухар В.І [3], Куд-
рявцева В.В. [4], Ковальчук С.П. [5], Поляк 
О.І. [6], Дихнич І.В. [7] та ін. Більшість праць 
науковців присвячена прикладному аналі-
зу сучасного стану інвестиційного процесу 
в Україні, зарубіжній практиці державного 
регулювання інвестиційної діяльності, дослі-
дженню інструментів формування інвестицій-
ного клімату, проблемам активізації залучен-
ня іноземних капіталів у вітчизняну економіку 
та аналізу механізмів їх ефективного вико-
ристання. Однак в умовах суттєвих змін у 
законодавстві питання правового забезпе-
чення інвестиційної привабливості потребу-
ють подальшого висвітлення.

Мета статті – на основі аналізу сучасного 
стану правового забезпечення інвестиційної 
привабливості України виявити напрямки для 
його покращення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Серед країн Східної Європи в 
Україні дуже низький показник надходження 
іноземних інвестицій на душу населення, в 
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результаті чого країна ризикує втратити свої 
ключові галузі. 

За даними Держстату, у 2016 році в еко-
номіку України іноземними інвесторами вкла-
дено 4405,8 млн. дол. США. Для порівняння 
наведемо дані надходження прямих інозем-
них інвестицій в економіку України в інші роки.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), 
(млн. дол. США)

Роки 

Надходження 
прямих іноземних 

інвестиції в 
економіку України

Вкладення  
прямих інвестиції  

з України в економі-
ку країн світу

2010 5 851,2 679,5

2011 6 033,7 90,9

2012 5 290,7 662,3

2013 5 462,1 127,5

2014 2 451,7 68,0

2015 3 763,7 27,9

2016 4 405,8 20,7

Як випливає зі статистичних даних, у 
2016 році обсяг інвестицій збільшився в по-
рівнянні з 2014–2015 роками, але не досяг 
рівня попередніх років і залишається абсо-
лютно недостатнім для кардинального поліп-
шення економічної ситуації в країні. 

До десятки основних країн-інвесторів, на 
які припадає 87,2% загального обсягу надхо-
джень прямих інвестицій у 2016 році, входять: 
Кіпр – 427,7 млн. дол. США, Велика Брита-
нія – 403,9 млн. дол. США, Нідерланди – 
255,0 млн. дол. США, Російська Федерація – 
1667,0 млн. дол. США, Австрія – 249,9 млн. 
дол. США, Італія – 209,9 млн. дол. США, 
Угорщина – 187,6 млн. дол. США, Вірґін-
ські Острови (Брит.) – 140,2 млн. дол. США, 
Швейцарія – 108,6 млн. дол. США, Туреччи-
на – 103,3 млн. дол. США та США – 85,2 млн. 
дол.США [8]. 

У 2016 році до ряду – Дніпропетровської, 
Донецької, Київської, Львівської, Одеської, 
Запорізької, Полтавської, Миколаївської, Ві-
нницької – та м. Київ надійшло найбільше 
всього інвестицій – 75,4 відсотка всіх залуче-
них прямих іноземних інвестицій. Таке спря-
мування прямих іноземних інвестицій та ка-
пітальних інвестицій у регіональному розрізі 
не сприяє рівномірному соціально-економіч-
ному розвитку регіонів та посилює подальше 
збільшення розриву в їх розвитку [9].

Обсяги залучення капітальних інвести-
цій підприємств України у 2016 році склали 
326163,7 млн. грн., що становить 77 відсотків 
до даних 2015 року. Провідними сферами 
економічної діяльності, за обсягами залучен-
ня капітальних інвестицій, у 2016 року зали-
шаються: промисловість – 108635,2 млн. грн.,  
будівництво – 40933,3 млн. грн., інформа-
ція та телекомунікації – 15619,8 млн. грн., 
сільське, лісове та рибне господарство – 
45042,4 млн. грн., оптова та роздрібна тор-
гівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів – 25074,1 млн. грн., транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єр-
ська діяльність – 24737,7 млн. грн., операції 

з нерухомим майном – 17248,3 млн. грн. Об-
сяги залучення капітальних інвестицій під-
приємств України в січні–березні 2017 році 
збільшилися і склали 64754,4 млн. грн., що 
становить 116 відсотків у порівнянні з відпо-
відним періодом 2016 року [10].

Головним джерелом фінансування капі-
тальних інвестицій, як і раніше, залишаються 
власні кошти підприємств та організацій, за 
рахунок яких у 2016 році освоєно 69,4 відсо-
тка капіталовкладень. Частка коштів інозем-
них інвесторів становила 2,9 відсотка всіх ка-
піталовкладень [11]. Таким чином, статистика 
вказує на те, що давно відомо в економічній 
науці: іноземні інвестиції необхідно залучати 
і використовувати, але головним для України 
має бути внутрішній, уже накопичений ресурс 
(внутрішні інвестиції). Сьогодні актуальною 
проблемою є повернення грошей з оффшо-
рів. У цій частині законодавець, на жаль, не 
запропонував дієвих механізмів залучення 
цих коштів в якості інвестицій на потреби на-
ціональної економіки.

Отже, зважаючи на обсяги зовнішніх та 
внутрішніх капіталовкладень, сьогодні країна 
залишається недостатньо привабливою для 
інвесторів. Україна посіла 80 місце серед 190 
країн світу в рейтингу Doing Business-2017 
від Світового банку, хоч і покращила свої 
позиції на 7 пункти порівняно з 2015 роком. 
У доповіді Doing Business 2016 відзначаєть-
ся, що ключовою реформою, яка сприяла 
підвищенню рейтингу України у 2016 році, 
стало спрощення реєстрації бізнесу (скоро-
чено час на реєстрацію підприємства платни-
ком податків, та скасовано збір за державну 
реєстрацію бізнесу) [12]. Але зрозуміло, що 
на даний час це далеко не основні причини, 
що впливають на інвестиційну привабливість 
держави.

У господарсько-правовій літературі зазна-
чається, що однією з основних причин, які 
гальмують розвиток інвестиційної діяльності, 
є недосконалість законодавства. Сьогодні 
на державному рівні не вдалося сформува-
ти ефективної господарсько-правової моделі 
здійснення інвестиційної діяльності [2, с. 176]. 
Національне законодавство у сфері регулю-
вання інвестиційної діяльності нестабільне, 
нормативно-правова база зазнає постійних 
змін, оскільки в процесі її формування одні 
нормативно-правові акти приймаються, інші 
відміняються, або їх положення знаходять 
своє відображення в інших нормативно-пра-
вових актах [2, с. 180] Тільки протягом ос-
танніх років прийнято більше 200 норматив-
них актів, що тим чи іншим чином стосуються 
сфери залучення інвестицій. 

Правові джерела регулювання інвести-
ційної діяльності розгалужені та чисельні. 
Інвестиційне законодавство складається з 
таких розділів: 1) правовий режим інозем-
ного інвестування; 2) правове регулювання 
інвестування в процесі приватизації держав-
ного майна; 3) корпоративна форма інвесту-
вання; 4) правове регулювання інноваційної 
діяльності; 5) правове регулювання лізингу;  
6) правове регулювання капітального будів-
ництва; 7) особливості інвестиційної діяльно-
сті в окремих галузях народного господар-
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ства; 8) особливості здійснення інвестиційної 
діяльності в спеціальних (вільних) економіч-
них зонах тощо [13, с. 25–28]. Крім того, ін-
вестиційна діяльність в Україні регулюється 
не тільки національним законодавством.

Покращення інвестиційного клімату Укра-
їни сьогодні в значній мірі залежить від 
подальшого вдосконалення правової бази. 
Не зупиняючись детально на характеристиці 
та складових частинах кожного розділу інвес-
тиційного законодавства, зауважимо лише, 
що за останні роки ряд позитивних кроків 
здійснено по кожному з напрямків. Розгляне-
мо найбільш суттєві з них.

1. Удосконалення законодавства у сфері 
правового режиму іноземного інвестуван-
ня. Основними нормативними актами тут є 
Закон України «Про режим іноземного інвесту-
вання» та Закон України «Про державно-при-
ватне партнерство». Щодо останнього, то у 
2015 році Законом України від 24 листопада 
2015 р. № 817-VIII «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо усунення регулятор-
них бар’єрів для розвитку державно-приват-
ного партнерства та стимулювання інвестицій 
в Україні» до нього було прийнято зміни. Було 
передбачено поліпшення функціонування ме-
ханізму державно-приватного партнерства 
(далі – ДПП), розширення обсягу гарантій для 
приватних інвесторів та усунення протиріччя 
між законодавчими актами тощо. 

Основні нововведення вищезазначеного 
закону полягали в наступному. Так, на випа-
док, коли в конкурсі з визначення приватного 
партнера беруть участь та в подальшому пе-
ремагають іноземні юридичні та/або фізичні 
особи, закон дозволив створити окрему юри-
дичну особу з метою укладення договору в 
рамках ДПП (умова контролю: переможець 
конкурсу повинен прямо або опосередкова-
но володіти більше ніж 50% статутного капі-
талу цієї юридичної особи). Також для більш 
ефективного виконання договору ДПП на 
стороні державного партнера зможе виступа-
ти державне підприємство, комунальне під-
приємство, господарське товариство, 100% 
статутного капіталу якого належать державі 
(за умови субсидіарної відповідальності дер-
жавного партнера за зобов’язаннями такого 
суб’єкта). 

Варто відзначити, що було доповнено сфе-
ри діяльності, де може застосовуватися ДПП, 
список став невичерпним. Законом дозволив 
здійснювати ДПП і в інших сферах за рішенням 
державного партнера. Окрім того, до перелі-
ку договорів, які можуть укладатися в рамках 
ДПП, було включено договір про управління 
майном. Для відображення класичної моделі 
публічно-приватного партнерства документ 
усунув неточності з існуючої редакції закону 
«Про ДПП» щодо прав приватного партнера 
на такі об’єкти і навіть пішов далі, вказуючи, 
що договором про ДПП може бути передба-
чено виникнення спільної часткової власності 
на новостворені чи придбані об’єкти. Нага-
даємо, що раніше законодавством однознач-
но не був прописаний обов’язок передачі 
новоствореного об’єкту державному партне-
ру. Крім того, закон передбачив ряд додат-
кових гарантій для інвестора. По-перше, це 

додаткові види державної підтримки в рамках 
ДПП різними шляхами. По-друге, право звер-
татися до міжнародного арбітражного та/або 
третейського судів для вирішення спорів. 
По-третє, було додано положення про ста-
більність законодавства. По-четверте, закон 
встановив право приватного партнера при-
зупинити виконання інвестиційних зобов’я-
зань, якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, 
послуги) приватного партнера, що підлягають 
державному регулюванню, не є економічно 
обґрунтованими, і відсутня належна компен-
сація та ін.

У 2016 році Верховною Радою України був 
прийнятий Закон України від 31 травня 2016 р. 
№ 1390-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скасування 
обов’язковості державної реєстрації інозем-
них інвестицій», яким на законодавчому рів-
ні вирішена проблема зменшення бар’єрів 
для залучення іноземних інвестицій. Зазна-
ченим нормативним актом було скасовано 
обов’язкову державну реєстрацію іноземних 
інвестицій. Відповідні зміни щодо скасуван-
ня державної реєстрації іноземних інвестицій 
внесено, зокрема, до Господарського кодек-
су України та до Закону України «Про режим 
іноземного інвестування». Всі іноземні інвес-
тиції (зареєстровані та не зареєстровані до 
набрання чинності законом № 1390) мають 
рівне право на одержання пільг та гаран-
тій, встановлених новоприйнятим законом. 
У 2017 році відбулася подальша дерегуля-
ція в інвестиційній сфері. Так, було прийнято 
Закон України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII 
«Про внесення змін в деякі законодавчі акти 
України щодо усунення бар’єрів для залучен-
ня іноземних інвестицій». Створення прива-
бливих інвестиційних умов для іноземних 
інвесторів відбулося за рахунок спрощення 
порядку працевлаштування іноземних праців-
ників, надання права отримувати посвідку на 
проживання в Україні іноземним інвесторам, 
які мають істотну участь в українських підпри-
ємствах, але не працевлаштовані на них, для 
контролю за діяльністю таких підприємств.

Дерегуляція господарської діяльності про-
тягом 2015-2017 років відбулася також за ра-
хунок таких кроків: 

– встановлено строк реєстрації бізнесу 
протягом не більше двох днів та забезпечен-
ня реєстрації юридичних осіб та підприємців 
через інтернет; 

– вдосконалено державні принципи лі-
цензування підприємництва, порядок ліцен-
зування, зокрема щодо спрощення видачі 
ліцензій, контролю у сфері ліцензування та 
застосування заходів впливу і санкцій, наг-
ляду за органами ліцензування та інформа-
ційного забезпечення державного управління 
у цій сфері. Також передбачено запрова-
дження безстроковості дії ліцензії для всіх 
видів господарської діяльності, що підляга-
ють ліцензуванню, й можливість її отриман-
ня в електронному вигляді або на паперо-
вому носії (Закон України від 02.03.2015 р.  
№ 222-VIII «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності»); 

– удосконалено процедуру державної ре-
єстрації прав на земельні ділянки сільсько-
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господарського призначення (Закон України 
від 05.03.2015 р. № 247-VIII «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо уточнення 
повноважень нотаріусів та особливостей реє-
страції похідних речових прав на земельні ді-
лянки сільськогосподарського призначення»); 

– спрощено порядок надання адміністра-
тивних послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень (постанова Кабінету Міністрів України 
від 18.03.2015 р. № 137);

– забезпечено адаптацію національно-
го законодавства про технічні регламен-
ти та оцінку відповідності до законодавства 
Європейського Союзу (Закон України від 
15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регла-
менти та оцінку відповідності»);

– закладено основи для забезпечен-
ня адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу в ча-
стині захисту прав інвесторів, що, у свою 
чергу, посприяє покращенню інвестиційного 
клімату та іміджу України (Закон України від 
07.04.2015 р. № 289-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів»); 

– спрощено податкову систему та адміні-
стрування податків (Закон України № 1797-VIII  
від 21.12.2016 р. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо покра-
щення інвестиційного клімату в Україні»). 
У 2017 році Уряд продовжив роботу в цьо-
му напрямку шляхом підготовки відповідних 
законопроектів. Так, нещодавно зареєстро-
вано законопроект № 6543 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
поліпшення інвестиційного клімату в Україні», 
яким пропонуються такі положення: 

– ввести для суб’єктів господарюван-
ня можливість обирати спрощену систему 
оподаткування або реєстрації платником ПДВ 
шляхом проставлення відмітки в заяві на дер-
жавну реєстрацію створення юридичної осо-
би або державної реєстрації фізичної особи 
підприємцем; 

– істотно зменшити терміни на проведення 
добровільної реєстрації платником ПДВ; 

– встановити правила оподаткування опе-
рацій із передачі майна в довірчу власність 
в якості способу забезпечення виконання зо-
бов’язання; 

– виключити з Податкового кодексу Украї-
ни вимоги щодо обов’язкового використання 
печаток (незалежно від їх наявності у суб’єк-
тів господарювання) тощо.

2. З метою удосконалення законодавства 
у сфері корпоративної форми інвестуван-
ня запроваджено єдиний підхід щодо зни-
ження кворуму для всіх акціонерних това-
риств, удосконалено механізм обрання та 
діяльності органів акціонерного товариства, 
забезпечено дієвий механізм виконання рі-
шень товариства щодо виплати дивідендів 
акціонерним товариством (Закон України від 
19.03.2015 р. № 272-VIIІ «Про внесення змін 
до Закону України «Про акціонерні товари-
ства»). 

Крім того, важливі норми пропонується 
запровадити у сфері захисту прав акціонерів 
законопроектом № 6540 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 
поліпшення інвестиційного клімату в Україні». 
Серед них: 1) обов’язкове негайне розкриття 
(в якості особливої інформації про емітента) 
інформації про те, в чому полягає конфлікт 
інтересів, пов’язаних з угодою із заінтере-
сованістю; 2) відповідальність осіб із заінте-
ресованістю і посадових осіб акціонерного 
товариства за збитки, завдані угодою із заін-
тересованістю, згода на вчинення якого була 
надана мажоритарним акціонером або при-
значеними ним особами; 3) право акціонера 
ознайомитися з документами, пов’язаними 
із здійсненням угоди із заінтересованістю;  
4) включення питання про вибір незалежного 
аудитора до виключної компетенції загальних 
зборів акціонерів; 5) поширення правила про 
обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, 
які купують 50% акцій товариства тощо. 

3. З метою удосконалення законодавства 
у сфері особливостей інвестиційної діяль-
ності в окремих галузях народного госпо-
дарства. Скасоване надмірне державне ре-
гулювання в деяких сферах підприємницької 
діяльності, а також затверджено План дій 
щодо дерегуляції господарської діяльності 
та спрощення регуляторної бази, спрямова-
ний на спрощення ліцензійних і дозвільних, 
митних та податкових процедур, удоскона-
лення процедур технічного регулювання та 
державного нагляду (контролю), полегшен-
ня умов провадження підприємницької ді-
яльності в аграрній, харчовій, будівельній, 
нафтогазовій, електроенергетичній галузях 
та у сферах інформаційних технологій і те-
лекомунікацій (постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.01.2015 р. № 42 «Деякі питан-
ня дерегуляції господарської діяльності» та 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
18.03.2015 р. № 357-р). 

Крім того, сьогодні передбачена держав-
на підтримка реалізації інвестиційних проектів 
у пріоритетних галузях економіки, зокрема, 
шляхом звільнення від оподаткування ввізним 
митом при ввезені визначеного переліку това-
рів, необхідних для реалізації таких проектів, 
та відтермінування сплати ПДВ (до 60 днів) 
щодо ввезених товарів на підставі векселя (За-
кон України «Про стимулювання інвестиційної 
діяльності в пріоритетних галузях економіки з 
метою створення нових робочих місць»). Та-
кож державна підтримка надається при ство-
ренні індустріальних парків і реалізації проектів 
у межах цих парків (Закон України «Про інду-
стріальні парки»). Нормами Митного кодексу 
України (ст. 287) передбачено звільнення від 
сплати ввізного мита товарів, які ввозяться іно-
земними інвесторами на строк не менше трьох 
років з метою інвестування на підставі зареє-
строваних договорів (контрактів) або як внесок 
іноземного інвестора до статутного капіталу 
підприємства з іноземними інвестиціями. Роз-
митнення таких товарів планується здійснюва-
ти в першочерговому порядку.

4. Удосконалення законодавства у сфері 
правового регулювання капітального будів-
ництва. Законопроектом № 5587 «Про спро-
щення умов для ведення будівельної діяль-
ності» пропонується спрощення отримання 
дозволів на будівництво, зокрема скасуван-
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ня норми про пайову участь в інфраструктурі 
населеного пункту і вимоги отримання вихід-
них даних в Державній службі з надзвичайних 
ситуацій. На противагу з’являється вимога 
про обов’язкове вищу освіту в архітектора. 
У сфері операцій з нерухомістю виключаєть-
ся можливість безпідставного витребування 
експертної грошової оцінки земельної ділян-
ки при нотаріальному посвідченні договорів 
про відчуження. 

Також слід відмітити, що законопроектом 
№ 6540 пропонується виключити необхідність 
отримання в центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реа-
лізує державну політику у сфері цивільного 
захисту, вихідних даних для проектування 
об’єктів будівництва. Також передбачаєть-
ся встановити швидку і прозору процедуру 
присвоєння будівельної адреси та адреси 
об’єкта нерухомого майна; скасувати обов’я-
зок сплати пайового внеску в розвиток інф-
раструктури населеного пункту.

5. Удосконалення законодавства у сфе-
рі правового регулювання інвестуван-
ня в процесі приватизації державного 
майна. У липні 2017 року Урядом ухвалено 
законопроект «Про приватизацію держав-
ного майна», що має на меті запроваджен-
ня більш ефективного управління процеса-
ми приватизації. Серед важливих ключових 
моментів проекту слід відзначити введення 
процедури електронного аукціону і її деталь-
не регулювання. Ціла низка змін стосується 
розділу, який регулює вміст договорів купів-
лі-продажу. Зокрема, чітко виписаний пере-
лік зобов’язання, які можуть бути встановлені 
для покупця, перелік підстав для розірвання 
договору. Разом із тим, на думку правників, 
проект містить і суперечливі положення. Се-
ред найбільш критичних – питання переходу 
прав на землю. На думку правників, авто-
матичне вилучення землі зі складу об’єкта 
приватизації не сприятиме залученню інвес-
торів. Суперечливою є норма, яка передбачає 
при розірванні договору повернення сплаче-
них покупцем коштів тільки після повторного 
продажу об’єкта. Законопроект, на їх думку, 
не відповідає на питання, що робити, якщо 
об’єкт не виставляється на продаж повторно 
(наприклад, із політичних причин – що досить 
часто відбувається з великими підприємства-
ми). Чи будуть такі умови прийнятними для 
більшості інвесторів покаже час. 

Зазначимо, що проблема вдосконален-
ня правового забезпечення інвестиційної 
привабливості України є комплексною. Тому 
окремі законопроекти охоплюють декілька 
законодавчих напрямків. Так, законороектом 
№ 6540 пропонуються певні зміни.

1. У сфері правосуддя: 1) можливість 
подання позовної заяви суд (і направлення її 
копії відповідачу) за допомогою спеціальної 
платформи в мережі Інтернет; 2) забезпечен-
ня можливості витребування категорії доказів 
(без вказівки індивідуальних ознак кожного 
витребовуваного документа); 3) впроваджен-
ня «більшої достовірності» в якості стандарту 
доведення в господарському процесі. 

2. У сфері забезпечення виконання до-
говірних зобов’язань: 1) зобов’язання може 

бути забезпечене шляхом передачі кредитору 
в довірчу власність майна – об’єкта забезпе-
чення; 2) кредитор виступає власником май-
на (на відміну від застави) і може реалізува-
ти об’єкт забезпечення від свого імені в разі 
невиконання боржником своїх зобов’язань; 
3) об’єкт забезпечення не входить до складу 
ліквідаційної маси боржника або кредитора, 
а тому порушення провадження в справі про 
банкрутство не зможе перешкодити звернен-
ню стягнення на майно (на відміну від застави, 
де процедура банкрутства може заблокувати 
звернення стягнення на майно на кілька ро-
ків); 4) боржникам надаються певні гарантії, 
що дозволяють зменшити ризики зловживан-
ня кредиторами (довірчими власниками) сво-
їми правами; 5) статус кредитора як довір-
чого власника обмежує можливість боржника 
вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження 
й уникнути виконання зобов’язання. У цій ча-
стині проект Закону спрямований на імпле-
ментацію статті 6 Директиви 2002/47 / EC.

3. У сфері альтернативного вирішення спо-
рів: 1) компетенція третейських судів поши-
рюється на справи за позовами про захист 
прав споживачів, корпоративні спори і супе-
речки щодо об’єктів нерухомості; 2) виклю-
чається можливість винесення третейським 
судом рішення щодо особи, яка не містила 
третейська угода; вводяться додаткові вимо-
ги до третейських судів, які розглядатимуть 
справи за позовами споживачів про захист їх 
прав; 3) встановлюється право споживача в 
будь-який момент припинити розгляд справи 
за його позовом. 

4. У сфері взаємин держави і суб’єктів 
господарювання: виключення необхідності 
застосування печаток суб’єктами приватного 
права, які не виконують публічні (делеговані) 
повноваження. 

5. У сфері відновлення платоспроможно-
сті та банкрутства: 1) встановлюється перехід 
повноважень зборів кредиторів та комітету 
кредиторів до мажоритарного кредитора; 2) 
надається можливість позасудового звер-
нення стягнення на заставлене майно в разі 
встановлення судом у справі про банкрутство 
наявності вирішального впливу кредитора, 
вимоги якого забезпечені заставою.

Висновки. Загалом, як випливає з вище-
наведеного, покращення правового забез-
печення інвестиційної привабливості України 
відбувається швидкими темпами. Але слід 
зауважити, що в цілому нормативно-правовій 
базі, що регламентує інвестиційні процеси, 
не вистачає системності. Сьогодні поліпшен-
ня інвестиційного клімату здійснюється за ра-
хунок удосконалення регуляторної системи та 
спрощення отримання дозволів та ліцензій, 
скорочення адміністративних процедур, змін 
податкової та митної політики, спрощення 
процедури державної реєстрації підприєм-
ницької діяльності, вдосконалення корпора-
тивного та приватизаційного законодавства 
тощо. У той же час для досягнення покра-
щення інвестиційної привабливості України в 
майбутньому необхідно рухатися за напрям-
ками: вдосконалення законодавчого забез-
печення залучення не тільки іноземних інвес-
тицій, але й внутрішніх; державної підтримки 
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національних інвестиційних проектів; розви-
ток і підтримка системи спеціальних режимів 
залучення інвестицій, підвищення інвестицій-
ної привабливості регіонів в умовах децен-
трацізації за рахунок реалізації державних 
програм із розвитку регіонів та розроблення 
програм, що враховують регіональні особли-
вості. У літературі пропонується створювати 
локальні центри залучення інвесторів на рів-
ні міст. Вони вироблять практичний досвід, 
який дасть змогу рухати реформи вперед 
[14]. Ефективному залученню інвестиції ма-
ють передувати розробка чіткої державної 
стратегії залучення іноземних та внутрішніх 
інвестицій з урахуванням національних ці-
лей і пріоритетів та реалізація ефективного 
законодавчого забезпечення. 
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Розглянуто процес приватизації державної власності з етапів його становлення до сьогодення, роз-
крито сутність. Подано пропозиції необхідності корекції державного регулювання даної сфери відно-
син та вдосконалення нормативно-правової бази. Проаналізовано тенденції зарубіжного досвіду прива-
тизації для України. Приділено увагу розвитку приватизації іноземних держав. 
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Рассмотрен процесс приватизации государственной собственности, этапы его становления до сегод-
няшнего дня, раскрыта сущность. Обращено внимание на необходимости коррекции государственного 
регулирования данной сферы отношений и совершенствования нормативно-правовой базы. Проана-
лизированы тенденции зарубежного опыта приватизации для Украины. Уделено внимание развитию 
приватизации иностранных государств. 
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Lazareva N.M. FEATURES OF PRIVATIZATION PROCESS IN UKRAINE
The process of privatization of state property from the stages of its formation to the present day, the essence 

is disclosed. The suggestion is made for the correction of the state regulation of this sphere of relations and 
improvement of the regulatory framework. The tendencies of foreign experience of privatization for Ukraine 
are analyzed. The attention was paid to the development of the privatization of foreign countries. Attention is 
paid to privatization problems.
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Постановка проблеми. З переходом 
України до ринкової економіки, здійснен-
ня реформ зіткнулося з рядом об’єктивних 
труднощів, серед яких була проблема пе-
ретворення відносин власності, передусім 
подолання державного монополізму. Таким 
є шлях роздержавлення й приватизації дер-
жавної власності.

В Україні реформування відносин влас-
ності супроводжується процесом здійснення 
політики роздержавлення та приватизації, 
який впливає на зміни у формах господарю-
вання.

Низка питань, пов’язаних зі здійсненням 
процесу приватизації та роздержавлення, 
торкається всіх сфер соціально-економічного 
життя. З’ясування їхньої сутності має безза-
перечне значення при аналізі пережитого 
країною періоду і можливостей на майбутнє. 
Тому питання роздержавлення та приватиза-
ції власності відносяться до числа найбільш 
актуальних проблем сьогодення в Україні. 
У них зосереджені найбільш складні у теоре-
тичному відношенні і важкі для практичного 
вирішення питання розвитку країни.

Поняття приватизації – це процес, який 
однозначно трактувати не можна. У широко-
му розумінні приватизація являється одним 
з аспектів загальної політики дерегулювання 
економіки, означає уповільнення темпів роз-
ширення або навіть скорочення державно-
го сектора, що зумовить збільшення вкладу 
приватного сектора у господарський розви-
ток. Це комплексне явище обумовлене змі-

ною політико-економічних умов, посиленням 
впливу ринкових сил.

Проблемам роздержавлення та приватиза-
ції, розробці теоретичних, методичних і прак-
тичних питань присвячено значну кількість су-
часних наукових робіт, в яких оцінюються та 
аналізуються підсумки такого реформування 
в Україні, можливості й доцільність викори-
стання закордонного досвіду для ефективної 
приватизації. 
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А.І. Сухоруков, Н.М. Тихоненко, В. Тонковид, 
І.І. Топішко, Т. Харченко, О. Цуп, В.Г. Чепіно-
га, М. Чечетов, А. Чуприна, О.О. Шваньова, 
С.М. Шевченко, В.С. Щербина, A.B. Яценко. 

Метою статті є дослідження теоретичних 
та практичних проблем приватизації та меха-
нізму приватизації державної власності Укра-
їни. Для розкриття теми вирішено такі задачі:

– уточнено поняття «приватизація» як про-
цес переходу від державної власності до 
приватної в Україні;
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– досліджено причини і необхідність роз-
державлення власності у країні, організаційні 
та процедурні методи приватизації на основі 
вітчизняних та закордонних розробок і досвіду;

– наведено аналіз процесів приватизації у 
різних країнах, визначено тенденції привати-
зації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Одним з 
існуючих способів інвестування вітчизняної 
економіки є приватизація державної власно-
сті на користь осіб, які у свою чергу, відпо-
відно до чинного законодавства, можуть бути 
покупцями у процесі приватизації.

Приватизація державного майна є однією 
з умов переходу до соціально-орієнтованої 
ринкової економіки, курс на яку був взятий 
Україною ще у 1990 р. відповідно до Концепції 
про перехід Української РСР до ринкової еко-
номіки, схваленої Верховною Радою 1 листо-
пада 1990 р. [14, ст. 632]. Запровадження 
елементів ринкової системи господарювання 
у вітчизняну економіку України був направ-
лений на подолання монополізму державної 
власності, який мав значне місце за адміні-
стративно-керованої економіки. Здійснен-
ня відбувалося шляхом роздержавлення та 
приватизації, а також легалізації та підтримки 
інших форм власності – комунальної, колек-
тивної та приватної з метою забезпечення 
ефективності економіки країни та підтримки у 
ній конкурентоспроможного середовища.

Приватизацію можна розуміти як фор-
му роздержавлення, яка передбачає пере-
творення державної власності у приватну. 
Суть приватизації визначається самою суттю 
приватної власності. Насамперед, це ство-
рення механізму реалізації приватної власно-
сті виробника у нових умовах виробництва, 
перетворення його у повноправного власника 
та забезпечення у всіх сферах господарської 
діяльності прямої залежності рівня споживан-
ня від рівня виробництва [19, с. 98].

З одного боку, приватизація у перехідній 
економіці є переважною формою роздер-
жавлення, та з іншого, і наділення громадян 
власністю шляхом перерозподілу суспільного 
майна. 

Поняття приватизації державного майна 
викладено у ст. 1 Закону України «Про прива-
тизацію державного майна» від 04.03.1992 р. 
Приватизація державного майна (далі – прива-
тизація) визначається як платне відчуження 
майна, що перебуває у державній власності, 
у тому числі разом із земельною ділянкою 
державної власності, на якій розташований 
об’єкт, що підлягає приватизації, на користь 
фізичних та юридичних осіб, які можуть бути 
покупцями відповідно до вимог зазначеного 
закону, з метою підвищення соціально-еко-
номічної ефективності виробництва та залу-
чення коштів для здійснення структурної пе-
ребудови національної економіки [2, ст. 1].

Процес приватизації державного майна в 
Україні умовно можна поділити у часі на п’ять 
етапів:

I етап – 1990–1992 pр. – етап становлення, 
започаткування або період початку законо-
творчості. З початку 90-х років у засобах ма-
сової інформації та у повсякденному вжитку 
з’явилися нові слова – «приватизація», «роз-

державлення». Приватизація державного 
майна – це процес відчуження майна, що є 
державною власністю, на користь фізичних 
і юридичних осіб з метою підвищення моти-
вації до праці, який є складовою економічної 
реформи, спрямованої на створення ринко-
вої, багатоукладної соціально спрямованої 
економіки в Україні з рівноправним існуван-
ням різних форм (приватної, колективної, 
державної) власності на засоби виробництва.

II етап – 1993 рік – липень 1994 року – етап 
початку масової малої та великої приватиза-
ції, який супроводжувався прийняттям низки 
законів, декретів та указів. Цей етап можна 
охарактеризувати, як етап початку масової 
малої та великої приватизації. Відповідно до 
завдань Державної програми приватизації 
майна державних підприємств, передбаченої 
на 1992 р., та прогнозу на 1993 і 1994 pp. 
Фонду державного майна України спільно з 
регіональними відділеннями в областях по-
трібно було здійснити приватизацію об’єктів, 
відсотково до вартості основних фондів ста-
ном на 01.05.92:

– лісової, деревообробної та целюлоз-
но-паперової промисловості – 80;

– промисловості будівельних матеріалів – 85;
– легкої промисловості – 95;
– харчової промисловості – 95;
– будівництва – 80;
– торгівлі та громадського харчування – 100;
– побутового обслуговування – 100;
– автотранспорту – 90;
– радгоспів, підприємств заготівель та об-

слуговування сільського господарства – 90;
– матеріально-технічного постачання – 90;
– житлово-комунального господарства – 20;
– інших – 30.
Умови для приватизації були ще мало-

сприятливі як у політичному, економічно-
му, так і у соціальному плані. Проте було 
досягнуто певного конкретного результату – 
проведено приватизацію загальнодержавно-
го і комунального майна: у 1992 р. – 30 об’є- 
ктів, 1993 р. – 3 621, І кварталі 1994 р. –  
1 857 об’єктів.

Основним способом приватизації став 
викуп державного майна орендарем (товари-
ством покупців, створеним членами трудово-
го колективу). Масштабні завдання з прива-
тизації державного майна у 1992–1993 p.p. 
були виконані на 5–10%.

III етап – серпень 1994 р. – червень 
1996 р. – етап інтенсивної масової прива-
тизації. Активізація процесів приватизації є 
обов’язковою передумовою загального по-
ліпшення стану економіки. 

Розпочалася приватизація об’єктів соці-
ально-культурного призначення (не основно-
го профілю виробництва заборонених до 
приватизації об’єктів).

У цілому Фонд державного майна України ра-
зом з регіональними відділеннями та представ-
ництвами виконали завдання з приватизації.

Як результат, з 1992 р. до червня 1996 р. 
змінили форму власності на недержавну більш 
як 30 тис. об’єктів групи А, понад 7 тис. об’єктів 
груп Б, В, Г та близько 600 об’єктів групи Д.

IV етап – липень 1996 р. – 1999 р. – пере-
хідний від масової до індивідуальної прива-
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тизації та розвитку інших реформ у сфері 
власності, або після конституційний період. 
28 червня 1996 р. на п’ятій сесії Верховної 
Ради України було прийнято Конституцію 
України. Згідно зі статтею 8 в Україні визна-
ється і діє принцип верховенства права. 
Конституція України має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативно-правові акти 
приймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй [1, ст. 8].

V етап – з січня 2000 р. – продовжується 
і сьогодні – індивідуальної приватизації, су-
часний період [38, c. 29]. З метою сприян-
ня здійсненню економічних реформ шляхом 
прискорення процесу приватизації майна 
та подальшого розвитку фондового ринку 
29 грудня 1999 р. Президент України під-
писав Указ «Про невідкладні заходи щодо 
прискорення приватизації майна в Україні»  
(№ 1629/99). Також вперше за коротку історію 
роздержавлення та приватизації Верховна 
Рада України прийняла Державну програму 
приватизації, розраховану на 3 роки – 2000–
2002 pp. (Закон України від 18.05.2000  
№ 1723-НІ). Цей важливий для розвитку еко-
номіки молодої держави законодавчий доку-
мент (далі – Програма) накреслив основні 
цілі, пріоритети, завдання та способи прива-
тизації державного майна, майна, що нале-
жить АРК, відчуження комунального майна, 
орієнтовні обсяги приватизації та надходжен-
ня коштів від приватизації до Державного бю-
джету України. 

Своєчасне виконання масштабних завдань 
Державної програми приватизації позитивно 
відображається на економічних реформах в 
Україні [15, c. 28-30].

Приватизаційні процеси вже протягом 
тривалого часу знаходяться у центрі уваги як 
науковців, так і практичних працівників. У той 
же час основна увага приділяється розгляду 
методичних положень та практичних реко-
мендацій щодо завершення приватизації як 
системного соціально-економічного проекту, 
що здійснюється насамперед з фіскальних 
позицій наповнення державного бюджету та 
у значно меншій мірі стосовно активізації ін-
вестиційної та інноваційної діяльності прива-
тизованих підприємств.

Це не завжди є достатньо обґрунтованим 
підходом, тим більше, що мова йде про стра-
тегічно важливі підприємства, які, по-перше, 
якщо й приватизувати, то ці рішення мають 
бути виваженими та враховувати ринко-
ву кон’юнктуру; по-друге, вони можуть бути 
точками економічного зростання оновленої 
національної економіки у посткризовий пе-
ріод, а це можливо лише при залученні у ви-
робництво суттєвих інвестиційних ресурсів, 
а також при підвищенні рівня менеджменту. 
Це доцільно здійснити на основі міжнародних 
стандартів із можливим залученням інозем-
них інвесторів, котрі мають як значно більші 
у порівнянні з вітчизняними підприємцями фі-
нансові можливості, так і дадуть можливість 
підвищити рівень корпоративного управління. 
Далеко не останнім аргументом на користь 
таких підходів є те, що у цьому разі посилю-
ється втягування української економіки у між-
народні економічні відносини, що відповідає 

стратегічному курсу держави, зокрема досяг-
ненню амбіційної мети формування конку-
рентоспроможної сучасної економіки.

Досвід свідчить, що у світовій практиці при 
здійсненні приватизації застосовувалася різні 
підходи у сфері залучення іноземних інвесто-
рів.

Постсоціалістичні країни Східної Європи 
та пострадянські країни Прибалтики достат-
ньо активно використали можливість залу-
чення іноземного капіталу для здійснення 
трансформаційних процесів. У країнах пост-
соціалістичної трансформаційної економіки 
найбільш радикальними з позиції створення 
сприятливих умов для залучення іноземних 
інвестицій були підходи, що застосовувалися 
в Угорщині. Зокрема, у період активних 
приватизаційних процесів в Угорщині було 
акумульовано понад 40% іноземних інвести-
цій країн Східної Європи, в тому числі 75% з 
них надійшло у вигляді плати за об’єкти, що 
приватизуються [17, с. 63]. Попри зовнішню 
привабливість залучення іноземних інвести-
цій, згодом у країні почали проявлятися не-
гативні наслідки безконтрольного виходу на 
угорський ринок іноземців. Так, багатьом під-
приємствам вдалося уникнути банкрутства, 
проте деяким з них довелося знаходити нові 
види діяльності, що не завжди економічно 
виправдано. Не вдалося вирішити пробле-
му зайнятості. Крім того, мали місце значні 
обсяги вивезення з країни прибутків: за нео-
фіційними даними, $15 млрд. при вкладенні 
лише $12-12,5 млрд. Спостерігається зни-
ження частки експорту в експортно-імпортній 
структурі: експортний дефіцит зріс за 1996–
1998 роки з 30 до 70% [17, с. 69].

З позиції поліпшення інвестиційного клі-
мату в Україні цікавим є результати опиту-
вання іноземних інвесторів, котрі зазначили 
бажаність: лібералізації руху капіталу, валют-
ного ринку та зняття обмежень на репатрі-
ацію прибутків; зняття обмежень на частку 
іноземної власності в українських компаніях; 
мінімізацію бюрократичних обмежень, а та-
кож зниження податкових ставок і зменшення 
кількості податків [5]. Крім того, 95% інвесто-
рів визнали, що політика у сфері приватизації 
є визначальним чинником для прийняття ін-
вестиційних рішень.

Оцінюючи у цілому приватизаційні процеси 
в Україні, слід зазначити, що їм притаманні 
такі риси, як практична відсутність стратегії 
реформування відносин власності у цілому 
та у виробничому секторі економіки зокрема; 
неврахування міжгалузевих зв’язків в еконо-
міці; нерозвиненість інституційних механізмів 
ринкового регулювання економіки; неефек-
тивність протидії поширенню схем тіньової 
приватизації та банкрутства; недостатня про-
зорість прийняття рішень щодо приватизації, 
зокрема стосовно стратегічних підприємств і 
підприємств-монополістів, які у значній мірі 
зумовлюють тенденції економічного розвитку 
та суттєво впливають на національну безпе-
ку. Саме тому у сучасних умовах необхідним 
є формування виваженої політики як на етапі 
приватизації, так і зокрема у сфері залучення 
іноземних інвестицій в економіку України, що 
відповідає потребам підвищення конкуренто-
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спроможності національної економіки та її ін-
теграції у світовий економічний простір.

У цьому контексті важливе значення мають 
положення Закону України «Про основи наці-
ональної безпеки України» [6], а також Указу 
Президента України №200/2008 Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України 
від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення 
національних інтересів і національної безпеки 
у сфері приватизації та концептуальні засади 
їх реалізації» [9, с. 11].

З позиції іноземного впливу загрози на-
ціональним інтересам і національній безпе-
ці України в економічній сфері можуть також 
полягати у критичній залежності національ-
ної економіки від кон’юнктури зовнішніх 
ринків, небезпечному для економічної неза-
лежності країни зростанні частки іноземного 
капіталу у стратегічних галузях економіки, 
а також консервації деформації структури 
національної економіки та відсутності ці-
леспрямованих дій щодо її подолання. Зо-
крема, як свідчить аналіз, пріоритетними 
сферами вкладання іноземних інвестицій в 
Україні залишаються такі екологоємні галу-
зі промисловості, як хімічна, нафтохімічна 
промисловість та чорна металургія, а також 
операції з нерухомості та оптова торгівля. 
При цьому поза увагою іноземного капіталу 
залишається розвиток високотехнологічних 
виробництв, що не відповідає національним 
інтересам України стосовно вдосконален-
ня структури національної економіки. Саме 
у цьому напрямі слід проводити цілеспря-
мовану політику держави у сфері залучен-
ня іноземних інвестицій [23, с. 70]. Нара-
зі національне законодавство України про 
приватизацію містить закони України «Про 
приватизацію державного майна» [2], «Про 
Державну програму приватизації» [3], «Про 
особливості приватизації майна в агропро-
мисловому комплексі» [7], «Про приватиза-
цію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)» [4], «Про особливості прива-
тизації об’єктів незавершеного будівництва» 
[8], а також нормативно-правові акти цен-
тральних органів виконавчої влади.

Державна програма приватизації, відпо-
відно до ст. 4 Закону України «Про прива-
тизацію державного майна», визначає цілі, 
пріоритети та умови приватизації. Утім, як 
засвідчує практика приватизації останніх 
років, розробка державної програми прива-
тизації далеко не завжди враховує ті об’єк-
тивні складнощі та потреби, які виникають 
у суспільстві. Зокрема, чимало проблем 
виникає у процесі приватизації науково-до-
слідних і проектно-конструкторських установ, 
яка теоретично має здійснюватися з ураху-
ванням їх ролі в обслуговуванні економічного 
сектора та відповідних підприємств, а межі 
цілісних майнових комплексів коригуватися 
за результатами аналізу ринку. Однак нині 
досі триває боротьба за приміщення, що 
розташовані у центрі великих міст. Це при-
звело до того, що чимало науково-дослідних 
інститутів практично ліквідовано, їх колективи 
викидаються на вулицю, науково-технічна та 
проектно-кошторисна документація знищу-
ється, високотехнологічне експериментальне 

устаткування багатомільйонної вартості де-
монтується. 

Не менш серйозна ситуація склалась в 
Україні і з приватизацією об’єктів соціаль-
но-культурної сфери. Мають місце факти, 
коли поспіхом, без належного узгодження, 
без урахування інтересів держави, регіонів, 
трудових колективів підприємств, установ, 
організацій, без відповідного прогнозування 
можливих наслідків приймалися рішення про 
приватизацію гуртожитків, дитячих садків, та-
борів відпочинку, туристичних баз тощо. До 
сумних наслідків призвела суцільна комерці-
алізація аптек, їдалень, книгарень. Унаслідок 
непродуманих і неузгоджених дій держава 
практично залишилася без суспільно важ-
ливої інфраструктури, призначеної для фор-
мування духовної сфери людей, творчого, 
наукового, освітнього потенціалу суспільства 
[43, с. 24].

Також на правовому рівні необхідно перед-
бачити застосування певних керівних концеп-
туальних підходів, таких як:

– орієнтація на підвищення віддачі від 
приватного використання державного май-
на у вигляді податків, дивідендів, орендних і 
концесійних платежів тощо;

– оптимізація видатків на утримання ок-
ремих державних об’єктів та переліку таких 
об’єктів.

Закріплення цих положень має супрово-
джуватись і нормативною фіксацією відпо-
відальності нових власників підприємств, 
санкцій за порушення умов і процедур прове-
дення приватизації, необхідності здійснення 
програми заходів щодо підвищення ефектив-
ності великих підприємств після їх привати-
зації. Прийняття такої програми забезпечило 
б підвищення соціально-економічної ефек-
тивності процесу приватизації виробничих 
підприємств [22, с. 283].

Висновки. Приватизація є одним із ключо-
вих напрямків перетворення державної влас-
ності та визначається як платне відчуження 
майна, що перебуває у державній власності, 
у тому числі разом із земельною ділянкою 
державної власності, на якій розташований 
об’єкт, що підлягає приватизації, на користь 
фізичних та юридичних осіб, які можуть бути 
покупцями відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного майна», з метою 
підвищення соціально-економічної ефектив-
ності виробництва та залучення коштів для 
здійснення структурної перебудови націо-
нальної економіки. Її успіх або поразка ба-
гато у чому визначають хід економічних ре-
форм. Необхідність процесу приватизації не 
викликає сумнівів і обґрунтовується, по-пер-
ше, станом економіки та суспільства у цілому; 
по-друге, поняттям природженої економічної 
активності приватного власника. Це процес, 
якому притаманні глибинні властивості, що 
пов’язані з кардинальною зміною соціаль-
них структур, зміною соціально-економічного 
ладу в Україні; він складний та суперечливий.

Узагальнюючи досвід приватизації, мож-
на зробити висновок, що вона здійснюється 
як досить тривалий процес, складний і нео-
днозначний за своїми наслідками, різний за 
формами і способами, що вимагає обліку 
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численних факторів економічного, соціально-
го, національного характеру.
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Стаття присвячена дослідженню та обґрунтуванню шляхів зміни концептуальних засад реалізації 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з метою досягнення цілей сталого 
розвитку. Запропоновано державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності реалізовува-
ти таким чином, щоб акцентувати увагу не лише на скороченні витрат, які тягнуть за собою регуляторні 
акти, зокрема для суб’єктів господарювання, але і на підтримці довгострокових цілей держави, зокрема 
цілей сталого розвитку. 

Ключові слова: державна регуляторна політика, регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, 
сталий розвиток, 17 Цілей сталого розвитку.

Статья посвящена исследованию и обоснованию путей изменения концептуальных основ реализации 
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности для достижения целей 
устойчивого развития. Предложено государственную регуляторную политику в сфере хозяйственной 
деятельности осуществлять таким образом, чтобы акцентировать внимание не только на сокращении 
расходов, которые влекут за собой регуляторные акты, в частности для субъектов хозяйствования, но и 
на поддержке долгосрочных целей государства, в частности целей устойчивого развития.
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Malolitneva V.K. IMPLEMENTATION OF BETTER REGULATION POLICY FOR ACHIEVING 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The article deals with the potential ways of changing the conceptual approach to better regulation policy in 
order to achieve sustainable development goals. The author suggests that better regulation policy could be im-
plemented with a focus not only on reducing regulatory costs, in particular for business, but also on achieving 
long-term and strategic goals especially sustainable development goals. 

Key words: better  regulation  policy,  regulatory  act,  impact  assessment,  sustainable  development,  
17 Sustainable Development Goals.

Постановка проблеми. З ухваленням 
у вересні 2015 р. у рамках 70-ї сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН 17 глобальних Цілей 
сталого розвитку до 2030 р. майже весь світ 
знову підтвердив потребу в більш сталому 
розвитку. Суспільство, навколишнє середо-
вище та економіка знаходяться під впливом 
сьогоднішнього покоління, яке є бенефіціа-
ром минулих та відповідальним за майбутні 
покоління. При цьому може виникнути кон-
флікт інтересів між сьогоднішнім та майбут-
нім поколіннями, який не може бути виріше-
но за допомогою лише ринкових механізмів. 
На сьогодні у світі приділяється значна увага 
регуляторній політиці як одному із засобів 
забезпечення інтересів майбутніх поколінь та 
просування цілей сталого розвитку, особли-
во в часи економічної кризи, коли проблема 
і загроза надання пріоритету короткостроко-
вим вигодам стоїть найбільш гостро. В Укра-
їні державна регуляторна політика не врахо-
вує цілі сталого розвитку і не розглядається в 
якості засобу досягнення дострокових цілей 
держави. Однак результати діяльності країни 
не можуть бути оцінені як успішні, якщо вони 
тягнуть за собою лише короткострокові пе-
реваги з негативним середньо та довгостро-
ковим впливом на суспільство, навколишнє 
середовище або економіку. Виникає потре-
ба в зміні концептуального напряму реаліза-

ції державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності з метою досягнення 
цілей сталого розвитку, а отже, і зосереджен-
ня уваги не лише на скороченні витрат, які 
тягнуть за собою регуляторні акти, зокрема 
для суб’єктів господарювання, але і на вико-
ристанні регуляторної політики для підтримки 
довгострокових цілей держави.

Ґрунтуючись на дослідженнях оцін-
ки впливу на навколишнє середовище та 
стратегічної екологічної оцінки, зарубіжні 
науковці переглянули підхід до проведення 
аналізу регуляторного впливу з метою необ-
хідності врахування саме цілей сталого розвит-
ку і приділяють даному питанню значну увагу  
[1; 2, с. 595–616; 3]. При цьому аналіз вітчизня-
ної літератури свідчить про недостатній рівень 
наукових розробок та має фрагментарний ха-
рактер щодо цього питання в межах загальних 
досліджень питань державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності, що 
підтверджує актуальність обраної теми. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні шля-
хів зміни концептуальних засад реалізації 
державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності, що забезпечуватиме 
досягнення довгострокових цілей держави, 
зокрема цілей сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
в багатьох країнах світу державна регулятор-
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на політика має за мету розробку регулятор-
них актів таким чином, щоб вони досягали 
поставлених цілей за мінімальних витрат, 
акцентуючи увагу на необхідності скорочен-
ня витрат, які тягнуть за собою регуляторні 
акти, зокрема для суб’єктів господарювання. 
Так, згідно з Указом Президента США «Щодо 
скорочення регулювання та контролю регу-
ляторних витрат» [4] встановлено мету, щоб 
у 2017 р. загальна додаткова вартість нових 
регуляторних актів федеральних агентств 
дорівнювала нулю. Саме на основі ідеї ско-
рочення витрат побудована державна регу-
ляторна політика Великобританії [5, с. 208]  
та Королівства Нідерландів [5, с. 186]. При 
цьому деякі країни, наприклад Естонська Ре-
спубліка, виражають занепокоєння щодо ак-
центу на такій меті державної регуляторної 
політики, як зменшенні тягаря регулювання, 
і вважають це неправильним підходом, адже 
вирішення глобальних проблем, таких як змі-
на клімату, виснаження ресурсів та ін. вима-
гатиме від Європейського Союзу (далі – ЄС) 
прийняття нових, ефективних та юридично 
обов’язкових рішень [6, с. 10]. Витрати від 
державного втручання мають бути меншими, 
ніж витрати від проблеми, які таким втручан-
ням планується попередити або вирішити. 
При цьому мета має фокусуватися не тільки 
на поточних витратах від регуляторного акту, 
але і на його вартості на майбутнє. Поки важко 
розрахувати потенційну шкоду для майбутніх 
поколінь, втім є достатньо доказів наявності 
невідворотних ризиків, пов’язаних із нездат-
ністю розвиватися стабільно та притримува-
тися підходу «запобігання та попередження», 
а не «виправлення і усунення» [7, с. 8]. 

З іншого боку, наприклад в ЄС, вже спосте-
рігається тенденція до переходу до більш ак-
тивного використання регуляторної політики 
для підтримки довгострокових цілей державної 
політики, тобто більш стратегічно. Як зазначив 
перший віце-президент Європейської комісії: 
«Краще регулювання це не про «більше» або 
«менше» правил ЄС... Краще регулювання по-
лягає в забезпеченні впевненості в тому, що 
ми досягаємо поставлені нами амбітні цілі по-
літики найбільш ефективним способом» [8]. 
Так, наприклад, Європейська комісія в робо-
чому документі «Краще регулювання для інно-
ваційного інвестування» [9] зайняла активну 
позицію щодо ролі регуляторної політики, ак-
центуючи увагу на потенційному позитивному 
впливі належного регулювання на розвиток 
інновацій. Крім того, виділяють специфічні ін-
струменти для проведення аналізу регулятор-
ного впливу в пріоритетних напрямах, серед 
яких – підготовка та оцінка «цифрових» ініці-
атив для розвитку цифрового єдиного рин-
ку (ICT assessment, the digital economy and 
society) [10]. Це виступає своєрідним засобом 
досягнення цілей, закріплених у Стратегії єди-
ного цифрового ринку і формує основу для 
посилення ролі оцінки регуляторного впливу в 
досягненні довгострокових цілей. 

У 2002 р. Європейська комісія представила 
нову процедуру аналізу регуляторного впли-
ву, яка була розроблена з метою сприяння як 
ефективному регуляторному середовищу, так 
і більш послідовній реалізації Стратегії ста-

лого розвитку. Даний аналіз регуляторного 
впливу відтепер передбачає визначення еко-
номічного, екологічного та соціального впли-
ву регуляторних актів і проходить крізь всі 
сектори, замінивши собою попередній підхід 
оцінки впливу за окремими секторами (бізнес, 
навколишнє середовище та ін.) [11]. Такий 
аналіз регуляторного впливу проводиться у 
випадках, коли очікувані економічні, екологіч-
ні або соціальні наслідки дій ЄС можуть бути 
значними. Аналіз впливу проектів регулятор-
них актів передбачає збір доказів для оцінки 
того, чи майбутні законодавчі акти ЄС є об-
ґрунтованими і яким чином ці акти можуть 
бути найкращим чином розроблені для досяг-
нення бажаних цілей політики. Оцінка впливу 
має визначати та описувати проблему, яку по-
трібно вирішити, встановити цілі, які має бути 
досягнуто, сформулювати різні засоби досяг-
нення даних цілей та оцінити вплив цих засо-
бів. При цьому аналіз впливу Європейської 
комісії ґрунтується на інтегрованому підході, 
який оцінює екологічні, соціальні та економічні 
наслідки різних засобів досягнення цілей, та-
ким чином інтегруючи сталий розвиток у фор-
мування політики ЄС [12]. 

Комунікація Європейської комісії «Наступ-
ні кроки для сталого європейського май-
бутнього» чітко зазначає, що застосування 
інструментів кращого регулювання (Better 
regulation) виступає шляхом для забезпе-
чення подальшої інтеграції сталого розвитку 
в європейську політику, оскільки всі оцінки 
регуляторного впливу Європейської комісії 
мають оцінювати екологічний, соціальний та 
економічний вплив. Отже, сталий розвиток 
належним чином врахований [13]. 

 У Федеративні Республіці Німеччина ста-
лий розвиток передбачено в якості обов’яз-
кового критерію під час аналізу впливу регу-
ляторних актів запропонованих Федеральним 
урядом [14, с. 4]. Згідно зі Спільними про-
цедурними правилами федеральних мініс-
терств слід проводити оцінку впливу проекту 
регуляторного акту [15], під час якої має бути 
доведено, чи проект регуляторного акту від-
повідає сталому розвитку, зокрема який буде 
його довготривалий економічний, екологіч-
ний та соціальний вплив. 

Крім того, в ЄС запроваджено спеціаль-
ний аналітично-прогностичний інструмент 
«Оцінка впливу міжнародної торгівлі на ста-
лий розвиток» (Trade Sustainability Impact 
Assessment), що здійснюється незалежними 
зовнішніми експертами під час переговорів 
щодо укладення торговельних угод та для 
попереднього виявлення їх ймовірного впли-
ву – екологічного, економічного та соціаль-
ного [16, с. 103; 17]. Як зазначає В.І. Король, 
лібералізація зовнішньої торгівлі та забезпе-
чення економічного зростання визнаються в 
ЄС важливими для суспільства, але водно-
час не самоцінними поза іншими складови-
ми сталого розвитку [16, с. 103]. Станом на 
березень 2016 р. з 1999 р. ЄС було здійснено 
22 оцінки впливу міжнародної торгівлі на ста-
лий розвиток [18, с. 3], що включає і оцінку 
в процесі переговорів щодо зони вільної тор-
гівлі у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною [19]. 
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Втім, як новий механізм аналізу регулятор-
ного впливу в ЄС, так і спеціальний аналітич-
но-прогностичний інструмент «Оцінка впли-
ву міжнародної торгівлі на сталий розвиток» 
дотримуються підходу, коли оцінка еколо-
гічного, соціального та економічного впливу 
застосовується після того, як пропозиція вже 
концептуалізована. Тобто такий аналіз має 
за мету визначити соціальний, економічний 
та екологічний вплив пропозиції та порівняти 
ці впливи із висхідними умовами і вже після 
цього визначати, чи такий вплив є прийнят-
ним. Наприклад, головна мета оцінки впли-
ву міжнародної торгівлі на сталий розвиток 
полягає у виявленні пом’якшувальних захо-
дів, за допомогою яких можна зменшити або 
уникнути негативні впливи, що виникатимуть 
внаслідок укладання міжнародних торговель-
них угод. 

Такий підхід має за мету забезпечити, щоб 
наслідки від регуляторного акту не були не-
гативними в цілому, а це означає, що крите-
рій для схвалення акту полягає в тому, що він 
не призводить до менш сталого результату. 
У цьому може проявитись слабке місце дано-
го підходу в досягненні цілей сталого розвит-
ку, оскільки регуляторний акт вважатиметься 
взагалі позитивним, якщо висхідна позиція не 
змінюється, зокрема не погіршується. 

Під час використання даного підходу важ-
ливо встановити взаємозв’язок між трьома 
складовими частинами: екологічним, еконо-
мічним та соціальним, а в протилежному ви-
падку це призведе лише до здійснення трьох 
окремих оцінок: соціального, економічного 
та екологічного впливів регуляторного акту. 
Після того, як інформація про всі три складо-
ві буде зібрана та проаналізована, вона має 
бути «інтегрована» таким чином, щоб можна 
було зробити висновок про те, чи є виробле-
на пропозиція прийнятною, чи ні, в контек-
сті сталого розвитку. Втім, вважається, що 
даний підхід несе в собі потенційну загрозу 
компромісів між різними складовими стало-
го розвитку, в першу чергу між економічною 
та екологічною, коли економічні міркуван-
ня можуть превалювати над екологічними  
[20, с. 603]. Це може також означати, що 
пропозиція матиме позитивний вплив в од-
ній складовій сталого розвитку, при цьому 
маючи негативний в інших двох. Втім, поки 
загальний результат залишається позитив-
ним, негативний вплив двох складових буде 
сприйнятий [20, с. 604].

Пропонується застосовувати підхід, коли 
аналіз здійснюється, виходячи із вже кон-
кретно встановленої мети сталого розвит-
ку (objective-led assessment). Такий аналіз є 
більш активним процесом і розглядається в 
якості частини процесу розробки регулятор-
ного акту, а не передбачає оцінку вже по фак-
ту. Аналіз, що ґрунтується на меті, відобра-
жає бажання досягти відповідного бачення 
або результату, визначеного інтегрованими 
економічними, екологічними та соціальни-
ми цілями. Даний підхід дозволяє оцінити, 
наскільки впровадження пропозиції сприяти-
ме досягненню цього бачення або результа-
ту. За даного підходу сталий розвиток визна-
чається як мета, до якої прагне суспільство. 

При цьому чітко визначені цілі сталого роз-
витку є важливою передумовою для оцінки, 
оскільки встановлені цілі визначають необхід-
ний результат на самому початку розробки 
пропозиції, тобто враховуються на самому 
ранньому етапі процесу прийняття рішення 
[20, с. 600]. Таким чином, зазначений підхід 
дозволяє визначити, в якій мірі пропозиція 
сприяє досягненню визначених екологічних, 
соціальних та економічних цілей, перед тим 
як пропозиція буде розроблена, і визначає 
найкращий можливий варіант із точки зору 
досягнення цих цілей.

Прикладом використання такого підходу 
виступала діяльність у минулому Департа-
менту з питань навколишнього середовища, 
транспорту та регіонів Великобританіїз роз-
робки регіональних планів, які мали підда-
ватися оцінці сталого розвитку (sustanability 
appraisal). Метою в даному випадку виступа-
ло забезпечення того, щоб цілі сталого роз-
витку формували рішення на кожному рів-
ні планів, програм та проектів. Такий підхід 
забезпечує, щоб думка про сталий розвиток 
була невід’ємною частиною процесу роз-
робки стратегії і таким чином впливала на 
подальше прийняття рішень. Дані рекоменда-
ції пропонують застосовувати метод оцінки, 
що проводиться відповідно до поставленої 
мети. При цьому зазначено, що положен-
ня про сталий розвиток часто є загальними. 
Узагальнені положення відіграють незначну 
роль у процесі оцінки та аналізу, оскільки 
все залежатиме від їхнього тлумачення. Ме-
тодологія проведення оцінки, таким чином, 
передбачає точність шляхом використання 
конкретних цілей та завдань для визначення 
сталого розвитку та надає орієнтир або стан-
дарти, за якими регіональна стратегія може 
бути оцінена. Підхід до оцінки, який ґрунту-
ється на поставленій меті, використовує чітко 
сформульовані цілі, які, як правило, є кількіс-
ними і виступають основою для тестування 
стратегії. Простими словами, оцінка бере за 
відправну точку те, що має бути досягнуто в 
ім’я сталого розвитку, а потім вже оцінюється 
ймовірність реалізації стратегії [21]. 

Для проведення оцінки регуляторного 
впливу, яка ґрунтується на поставленій меті, в 
Україні пропонується взяти за основу 17 гло-
бальних Цілей сталого розвитку. При цьому 
слід враховувати, що дані Цілі є виконувани-
ми на національному рівні лише частково, в 
більшій мірі вони виражають глобальні цілі, 
які досягаються через міжнародне співро-
бітництво. Для виконання їх на національно-
му рівні необхідні конкретні ключові цільові 
показники, оскільки саме поняття сталого 
розвитку є досить широким, що може при-
звести до «нечітких» регуляторних актів, від-
критих для широкого тлумаченням і важких 
для відстеження результативності. У цьому 
контексті потребує актуалізації Стратегія ста-
лого розвитку «Україна-2020» у відповідності 
з ухваленими на Саміті ООН 17 глобальними 
Цілями сталого розвитку на період до 2030 р., 
про що наголошується і в науковій літературі 
[22, с. 10], із конкретним планом реалізації 
встановлених у ній цілей, завдань та строків. 
Наприклад, у Федеративній Республіці Ні-
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меччина аналіз проектів регуляторних актів 
Федерального уряду проводиться відповідно 
до 17 глобальних Цілей сталого розвитку та 
Правил управління і Індикаторів Стратегії Ні-
меччини зі сталого розвитку – 2016 р. [15]. 
Основні цілі Стратегії сталого розвитку Німеч-
чини відповідають 17 глобальним Цілям ста-
лого розвитку до 2030 р. із чітко визначени-
ми індикаторами (зайнятість, освіта, бідність, 
здоров’я та ін.) та завданнями, які планується 
виконати на національному рівні. Крім того, 
сталі аспекти, які виходять за рамки вказаних 
документів, також можуть братися до уваги. 
Пропозиції, які не відповідають вказаним ці-
лям, повертаються відповідальним міністер-
ствам або комітетам для доопрацювання. Для 
цих цілей у Німеччині було створено Парла-
ментську консультативну раду з питань ста-
лого розвитку [15]. 

У цьому аспекті вимагає окремого підходу і 
оцінка всіх прийнятих альтернативних спосо-
бів досягнення встановлених цілей як етапу 
аналізу регуляторного впливу. Це перед-
бачатиме перехід від стандартного аналізу 
витрат, які спрямовані переважно на еконо-
мічну ефективність, до аналізу за багатьма 
критеріями, які ґрунтуються на адекватних 
індикаторах та методах, пов’язаних із ціля-
ми сталого розвитку [23, с. 11]. Отже, слід 
порівнювати альтернативні способи досяг-
нення встановлених цілей не тільки на основі 
аналізу переваг та витрат суб’єктів господа-
рювання, громадян та держави внаслідок дії 
регуляторного акта, але і враховувати, в якій 
мірі вони досягають поставлених цілей стало-
го розвитку. Тобто необхідно забезпечувати 
узгодженість кожного варіанта із цілями ста-
лого розвитку України. Таким чином, під час 
аналізу регуляторного впливу буде надавати-
ся перевага ефективності та узгодженості з 
довгостроковими цілями. 

Відстеження результативності регулятор-
них актів також має ґрунтуватися на ново-
му підході, а саме: показники, за якими має 
визначатися результативність регуляторного 
акту, які відтепер мають бути безпосередньо 
пов’язаними з очікуваним прогресом у досяг-
ненні цілей сталого розвитку і відповідними 
завданнями (показниками) Стратегії сталого 
розвитку. Це є логічним процесом, оскільки 
цілі запропонованого регуляторного акту та-
кож спираються на цілі сталого розвитку. 

На підставі вищенаведеного можна зроби-
ти висновки. 

1. Аргументовано доцільність зміни кон-
цептуальних засад реалізації державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської 
діяльності з метою досягнення цілей стало-
го розвитку. Запропоновано державну ре-
гуляторну політику у сфері господарської 
діяльності реалізовувати таким чином, щоб 
акцентувати увагу не лише на скороченні ви-
трат, які тягнуть за собою регуляторні акти, 
зокрема для суб’єктів господарювання, але і 
для підтримки довгострокових цілей держа-
ви. Запропоновано запровадити цілі стало-
го розвитку в якості основи для проведення 
аналізу регуляторного впливу та відстеження 
результативності регуляторних актів за умови 
розробки Стратегії сталого розвитку Украї-

ни з конкретними показниками, які необхід-
но досягти на національному рівні відповідно 
до 17 глобальних Цілей сталого розвитку до 
2030 р. Цілі сталого розвитку мають бути ви-
ражені в спосіб, який є достатньо конкретним 
для забезпечення оцінки. Вони мають бути 
переведені на рівень кількісних завдань, якщо 
це неможливо, – в намічені напрями змін. 

2. Сталий розвиток має виступати не окре-
мим специфічним напрямом проведення ана-
лізу регуляторного впливу, а бути основою 
для проведення оцінки регуляторного впли-
ву за всіма іншими напрямами. Необхідність 
розробки регуляторного акту має бути зу-
мовлена не тільки неможливістю розв’язання 
проблеми за допомогою ринкового механіз-
му або діючих регуляторних актів, а в першу 
чергу – потребою в досягненні цілей сталого 
розвитку. Кожна нова ініціатива має бути ви-
правдана з точки зору її внеску в досягнен-
ня цілей сталого розвитку (Стратегії сталого 
розвитку). 

3. Обґрунтовано доцільність проводи-
ти аналіз регуляторного впливу, виходячи з 
поставленої меті, тобто визначати, в якій мірі 
пропозиція сприятиме досягненню визначе-
них екологічних, соціальних та економічних 
цілей, перед тим як вона буде сформована, 
та визначити найкращий можливий варіант 
для досягнення цих цілей. Слід одразу визна-
чати, на які цілі сталого розвитку буде впли-
вати пропозиція. 
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Постановка проблеми. Укладення трудо-
вого договору між працівником і роботодав-
цем в письмовій формі є не лише усталеною 
практикою, а і необхідною мірою, викликаною 
потребами сьогодення. Трудовий договір – 
це не лише письмовий документ, який містить 
необхідні умови, а і гарантія захисту прав та 
законних інтересів як працівника, так і ро-
ботодавця. Зміст трудового договору скла-
дають умови, якими передбачені права та 
обов’язки сторін. Він формується внаслідок 
досягнення між сторонами трудового дого-
вору згоди стосовно окремих його положень. 
Таким чином, зміст трудового договору базу-
ється на основі договірних принципів. Однак 
на практиці така свобода визначення змісту 
трудового договору обмежується волею ро-
ботодавця, в дійсності він укладає договір на 
умовах, які вигідні для нього. Натомість пра-
цівник усувається від права формування змі-
сту трудового договору під загрозою зали-
шитися без роботи.

Ступінь розробленості питання. Пи-
танням визначення змісту трудового до-
говору приділяли увагу багато науковців у 
галузі трудового права, серед яких слід наз-

вати наступних: В.В. Лазор, Н.А. Плахотіна, 
П.Д. Пилипенко, В.С. Венедіктов, С.Л. Повзун, 
Н.Б. Болотіна, О.С. Пашков, А.П. Тиха, 
О.М. Потопахіна, Е. Середа, Ф.А. Цесарський. 
Однак тема не втратила своєї актуальності на 
сучасному етапі досліджень.

Метою даної роботи є дослідження про-
блеми правового регулювання змісту трудо-
вого договору, зокрема у міжнародно-право-
вому аспекті, висвітлення основних проблем 
та актуальних підходів до визначення змісту 
трудового договору.

Виклад основного матеріалу. В науці ци-
вільного права є загальновизнаним той факт, 
що зміст договору – це погоджена воля сторін 
договору, яка направлена на певні юридичні 
наслідки: встановлення, зміну або припинен-
ня прав та обов’язків сторін договору. Зміст 
такої угоди можна розглядати як зміст відпо-
відного договору. Зміст договору становлять 
погоджені сторонами умови, наявність яких 
породжує права та обов’язки сторін. Таким 
чином формується юридичний зміст відповід-
ного правовідношення [1, c. 13].

Зміст трудового договору становить сукуп-
ність умов, через які визначаються взаємні 
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права й обов’язки працівника і роботодавця 
[2, c. 233]. Наразі національне законодавство 
не надає дефініції та роз’яснення сутності змі-
сту трудового договору. В свою чергу, Проект 
Трудового кодексу України № 1658 (далі – 
Проект) надає закріплений зміст трудового 
договору як письмового документу і як угоди. 
Так, відповідно до ст. 32 Проекту, до структу-
ри трудового договору, як письмового доку-
менту входять наступні три блоки елементів: 
1) прізвище, ім'я, по батькові працівника та 
найменування роботодавця (прізвище, ім'я, 
по батькові роботодавця –фізичної особи);  
2) обов'язкові умови: місце роботи (із зазна-
ченням структурного підрозділу роботодав-
ця – юридичної особи); дата набрання чин-
ності трудовим договором, а в разі укладення 
трудового договору на визначений строк – 
також тривалість цього строку та підстави для 
укладення строкового трудового договору 
відповідно до цього Кодексу; трудова функція, 
яку виконуватиме працівник: найменування 
професії, спеціалізації, кваліфікації, посади 
відповідно до встановленої класифікації про-
фесій та кваліфікаційних характеристик; умо-
ви оплати праці; режим праці та відпочинку, 
якщо він відрізняється від загальних правил, 
встановлених у даного роботодавця; умови з 
охорони праці; 3) додаткові умови [3].

На нашу думку, важливим є розуміння і 
розмежування структури трудового договору 
як письмового документу та змісту трудово-
го договору загалом. До структури трудового 
договору варто відносити складові елемен-
ти – реквізити договору. Натомість до змі-
сту трудового договору необхідно відносити 
сукупність умов, що визначають взаємні пра-
ва й обов'язки сторін. Дані умови встановлю-
ються як самими сторонами, так і національ-
ним законодавством. 

В теорії трудового права існують різ-
ні погляди на зміст трудового договору, так 
О.М. Потопахіна, аналізуючи ст. 23 Проекту, 
вказує, що розподілити умови у змісті трудо-
вого договору як письмового документу і як 
угоди можна за двома видами: 1) умови, що 
визначаються угодою сторін; 2) умови, визна-
чені трудовим законодавством і колективним 
договором [3, c. 447]. До першого виду умов 
автор відносить наступні: 1) відомості, що 
характеризують працівника і роботодавця;  
2) обов'язкові умови; 3) додаткові умови;  
4) інші умови трудового договору [4, c. 447].

Спірним є питання віднесення відомостей, 
що характеризують працівника та роботодав-
ця, саме до умов трудового договору. Відпо-
відно до словника української мови «умова» – 
це: 1) взаємна усна чи письмова домовленість 
про що-небудь; 2) вимога, пропозиція, які 
висуваються однією зі сторін, що домовля-
ються про що-небудь, а також при укладан-
ні угоди, договору; 3) взаємні зобов'язання 
сторін, що домовляються, запропоновані 
для укладення, дотримання угоди, договору 
[5, c. 441]. З наданих дефініцій можна зро-
бити висновок, що термін «умови» характе-
ризує певні вимоги сторін договору один до 
одного або пропозиції, які висуваються ними 
при укладенні договору. Таким чином, можна 
зробити висновок, що умови трудового до-

говору: по-перше, є динамічними за своєю 
сутністю, оскільки залежать від волі сторін 
та варіюються в конкретному трудовому до-
говорі (відповідно до вимог законодавства); 
по-друге, умови мають безпосередній вплив 
на трудові відносини, динаміку їх розвитку.

В свою чергу, відомості, що характери-
зують працівника та роботодавця, є досить 
статичними за своєю сутністю, оскільки не 
можуть бути зміненими лише за домовлені-
стю між сторонами трудового договору (на-
приклад, ім’я працівника чи юридична адреса 
роботодавця). Також дані відомості не мають 
безпосереднього впливу на трудові відноси-
ни чи динаміку їх розвитку. 

Отже, бачимо, що відомості, які характе-
ризують працівника та роботодавця, варто 
відносити не до умов трудового договору, а 
до елементів структури трудового договору 
як письмової угоди. Окрім вищезазначених 
відомостей, до структури трудового договору 
можна відносити наступні елементи: строк дії 
договору, місце та дата укладення договору, 
предмет договору, права та обов’язки сторін, 
оплата праці, умова про соціальне страхуван-
ня працівника, робочий час, час відпочинку, 
гарантії, які надаються працівнику, заключні 
положення (порядок, підстави розірвання до-
говору), реквізити сторін та підписи. 

На визначення змісту трудового договору 
впливає факт поєднання в ньому публічних та 
приватних елементів. Якщо зміст цивільного 
договору визначається сторонами, то трудо-
вий договір був, є та завжди буде синтезом 
умов, які визначені сторонами, колективним 
договором, угодами і умовами, що встанов-
люються державою централізовано. Держава 
втручається в дане регулювання з метою со-
ціального захисту працівників. Вона здійснює 
політику протекції стосовно найманих пра-
цівників, підтримуючи їх як слабку сторону  
[6, c. 178].

В юридичній теорії на міжнародній арені 
інститут трудового договору фігурує як клю-
чове поняття, центральний інститут трудового 
права. Навколо трудового договору форму-
ються його підрозділи: трудова дисципліна, 
оплата праці, робочий час та час відпочинку, 
охорона праці. Ці позиції зазвичай трактують-
ся через концепцію взаємокореспондуючих 
прав та обов’язків сторін трудового договору. 

Новим у розумінні трудового договору на 
Заході є включення до його змісту елементу 
освіти. Стверджується також, що у перспек-
тиві трудової діяльності трудовий договір 
трансформується в договір праці та навчан-
ня, причому обидва елементи є нерозривно 
пов’язаними [7, c. 39].

Ф.А. Цесарський виділяє ряд важливих 
моментів, які визначать логіку подальшого 
розгляду проблеми правового регулювання 
договірних трудових відносин на ринку пра-
ці та визначення змісту трудового договору 
в країнах Євросоюзу. По-перше, у країнах, 
які входять до складу Європейського Сою-
зу, вирішення питань, пов’язаних з укладен-
ням трудових договорів, мають свою націо-
нальну специфіку, що не дає змоги говорити 
про наявність стандартного трудового дого-
вору як за змістом, так і за формою. Однак 
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нині європейські правознавці роблять спро-
би стандартизації трудових договорів, що є 
наслідком процесів глобалізації ринків праці, 
міграції робочої сили, наявності загальноєв-
ропейських нормативних актів, які регулюють 
трудові правовідносини. Це дає можливість 
виділити загальні риси правового інституту 
трудових договорів, які притаманні даному 
виду договірних відносин на ринку праці.

По-друге, звертає на себе увагу те, що, на 
думку зарубіжних фахівців у галузі трудово-
го права, у країнах Заходу основою трудових 
правовідносин є не закон, а трудовий дого-
вір, що є головною відмінністю в розумінні 
сутності трудового договору в західній і у ві-
тчизняній правовій традиції.

По-третє, західні фахівці з трудового права 
розглядають трудовий договір як особливий 
вид приватноправового договору, різновид 
договору найму послуг. Сутність такого до-
говору полягає в тому, що працівник бере 
на себе зобов’язання працювати на певно-
го наймача в обмін на заробітну плату, за 
наявності доброї волі працівника та на умовах 
обов’язкового юридичного підпорядкування 
умовам договірних відносин між роботодав-
цем і працівником [8, c. 145].

Із формальної точки зору західні правоз-
навці виходять з того, що трудовий договір 
повинен мати стандартизовану форму в його 
найбільш суттєвих змістовних положеннях, 
саме тому директива Європейського Пар-
ламенту № 91/533 від 14 грудня 1991 року 
зобов’язує підприємця інформувати прийня-
тих працівників про основні умови договору, 
включаючи такі умови, як найменування сто-
рін, місце роботи, трудова функція (назва, 
категорія роботи або її короткий опис), дата 
початку роботи, її передбачувана тривалість 
(у випадку укладення строкового трудового 
договору), тривалість щорічної оплачуваної 
відпустки, строк попередження про звільнен-
ня, заробітна плата, тривалість робочого дня 
і робочого тижня [8, c. 148].

Тепер розглянемо конкретні приклади 
практики визначення змісту трудового дого-
вору як письмового документа та угоди.

Трудовий договір регулює стосунки між 
роботодавцем та працівником. Він встанов-
лює права та обов'язки сторін трудового до-
говору відповідно до вимог законодавства та 
має містити умови про: трудову функцію, тип 
зайнятості (повний робочий день / неповний 
робочий день, на робочому/ поза робочим 
місцем), випробувальний термін, робочі дні, 
години роботи, перерви, понаднормові, свят-
кові дні, заробітну плату, відпустки, припинен-
ня трудових відносин, врегулювання спорів 
тощо. Для обох сторін важливість письмового 
трудового договору має першорядне значен-
ня. Це характерно для таких країн, як Австрія, 
Чилі, Китай, Фінляндія, Франція, Угорщина  
[9, c. 15], [10, c. 5].

В деяких країнах (Франція та Іспанія) умо-
вами трудового договору передбачені премії 
постійним працівникам за стаж та за певну 
кількість років постійної роботи на того са-
мого роботодавця. Формується така пре-
мія, як відсоток від базової заробітної плати  
[9, с. 45].

Відповідно до трудового законодавства 
Оману, трудовий договір включає наступну 
інформацію: 1) найменування роботодав-
ця, найменування установи та адреса місця 
роботи; 2) найменування працівника, дата 
його народження, його кваліфікація, робота 
чи професія, місце його проживання та його 
громадянство; 3) характер та тип роботи, а 
також термін дії договору; 4) основна заро-
бітна плата, будь-які надбавки чи премії, які 
працівник має право на умовах даного дого-
вору, а також режим та час виплати узгодже-
ної заробітної плати; 5) час, за який сторона 
договору має повідомити про його розірван-
ня, за умови, що термін такого повідомлен-
ня має бути не меншим, ніж передбачено 
законодавством [11 , c. 10].

Також зміст трудового договору можуть 
складати умови, які викликані вимогами сус-
пільного устрою певної країни, її звичаїв. Так, 
відповідно до трудового законодавства Оману 
до трудового договору входять зобов’язан-
ня працівника, що полягають в наступному: 
обов’язок дотримання умов роботи, передба-
чених договором; обов’язок шанувати іслам-
ську релігію, закони, звичаї та соціальні тради-
ції країни; не займатися будь-якою діяльністю, 
яка шкодить безпеці країни [11 , c. 11].

Відповідно до трудового законодавства 
Китаю, працівник та роботодавець до змі-
сту трудового договору можуть включити, за 
спільною домовленістю, умову про: випробу-
вання, підвищення кваліфікації, конфіденцій-
ність, додаткове страхування, поліпшення со-
ціально-побутових умов, інші стимули та ін. Як 
правило, зміст трудового договору може бути 
змінений лише у письмовій формі після того, 
як обидві сторони досягнуть згоди шляхом 
взаємних переговорів. Однак словесна моди-
фікація трудового договору також може бути 
чинною, якщо модифікація фактично виконана 
протягом більше одного місяця і не порушує 
жодного законодавства, адміністративного ре-
гулювання, державної політики, громадського 
порядку чи доброї моралі [10, c. 5]. Сутність 
такої договірної свободи полягає у праві сто-
рін на їх розсуд визначати умови і включати їх 
до трудового договору [2, c. 235].

Висновки. Проведене дослідження право-
вого регулювання змісту трудового договору 
та міжнародного досвіду в даній сфері доз-
воляє зробити наступні висновки: 1) наразі 
в національному законодавстві не закріпле-
но зміст трудового договору, що негативно 
впливає на трудові відносини, динаміку їх 
розвитку. Адже закріплених національним 
законодавством умов – гарантій недостат-
ньо, оскільки вони забезпечують мінімальний 
рівень захищеності працівника;

2) зараз теорія про зміст трудового дого-
вору в науці трудового права перебуває на 
стадії постійного розвитку та вдосконалення. 
Наукова думка направлена на удосконалення 
механізму реалізації права сторін впливати 
на формування змісту трудового договору на 
практиці.

3) на міжнародному рівні трудовий договір, 
як і в Україні, є центральним інститутом тру-
дового права та регулює різноманітні аспек-
ти трудових відносин. В більшості країн зміст 
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трудового договору є законодавчо закрі-
пленим та містить такі основні умови: місце 
роботи, трудова функція, права та обов’яз-
ки сторін трудового договору, оплата праці, 
додаткові гарантії, порядок внесення змін та 
розірвання трудового договору. Враховуючи 
вищевикладене, слід доповнити ст. 21 Кодек-
су законів про працю частиною четвертою, 
яка визначить структуру трудового договору.
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В статье исследованы особенности правового регулирования системы социальных льгот в Украине и 
отдельных странах ЕС, осуществлена сравнительная характеристика. На основе исследования выявле-
ны негативные и позитивные особенности в действующей системе социальных льгот в Украине. Даны 
предложения по совершенствованию системы правового регулирования социальных льгот в Украине, 
учитывая передовой зарубежный опыт европейских стран с возможной его адаптацией к украинской 
системе социальной защиты.

Ключевые слова: социальные  льготы,  уязвимые  слои  населения,  борьба  с  бедностью,  страны  
Европейского Союза.

Малюга Л.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ  
КРАЇНАХ ЄС

У статті досліджено особливості правового регулювання системи соціальних пільг в Україні та окре-
мих країнах ЄС, здійснено порівняльну характеристику. На основі дослідження виявлено негативні та 
позитивні особливості в діючій системі соціальних пільг в Україні. Надано пропозиції щодо вдоскона-
лення системи правового регулювання соціальних пільг в Україні, враховуючи передовий зарубіжний 
досвід європейських країн із можливою його адаптацією до української системи соціального захисту.

Ключові слова: соціальні пільги, вразливі верстви населення, боротьба з бідністю, країни Європей-
ського Союзу. 

The current Ukrainian legislation is working 
closely with the principles and standards of the 
European Union. This interaction is considered 
to be the main goal of reformation the nation-
al legal system to European standards as well 
as reflects general trends towards adaptation of 
Ukrainian legislation to the EU legislation. The 
ratification of the Agreement on Association of 
Ukraine with the EU (hereinafter – Agreement) 
provides for a permanent extension of the scope 
of the norms and principles of European law and 
their application in the context of national leg-
islation. Ukrainian law of social security is not 
exempt from these processes, although the as-
similation of European standards in the national 
sectorial laws is clearly insufficient.

To analyze the current system of social ben-
efits as an important component of policies for 
social welfare, an important role plays the study 
of foreign experience (namely EU countries), 
which shows that the existence of an effective 
social benefits system leads to a higher degree 
of citizens’ welfare (results in growth of citizens’ 
prosperity), expands and strengthens the coun-
try’s workforce and contributes to economic 
growth and the stabilization of political and so-
cial situation in the country.

New stage of Ukrainian legislation moderni-
zation in accordance with the EU standards has 
actively started by amending national legisla-

tive acts (both already existed laws and drafts). 
Thus, Chapter 21 of the Agreement was a de-
fining moment that has altered the direction of 
domestic social protection and labor relations. 
Therefore, articles 419-425 of an Agreement 
contain so-called “norms-principles”, which are 
designed to strengthen the social protection 
and enhance a level of its modernization, in par-
ticular with regard to improve a quality, availabil-
ity and financial stability. Moreover, article 424 
specifies the Ukraine’s obligations to ensure a 
systematic approximation to the law, standards 
and practices of the EU in employment, social 
policy and equal opportunities for individuals (as 
stipulated in Annex XL to Agreement). The rules 
containing certain objectives must be material-
ized as a result of cooperation between Ukraine 
and EU with a compulsory engaging of all par-
ties of social dialogue to the whole process of 
implementation.

At different times, various issues of the so-
cial protection system, including the definition 
and analysis of legal regulation of social pro-
tection of the EU countries were the subject of 
scientific research of Ukrainian scientists. Par-
ticularly, various aspects of social protection 
were analyzed by such scientists as V.M. An-
driiv, N.B. Bolotina, V.L. Kostyuk, O.L. Kuchma, 
O.I. Kultchitska, S.M. Prylypko, L.M. Sinyova, 
O.V. Tyshchenko, M.M. Shumylo, O.Ya. Yaro-
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shenko and others. Taking into account the 
previous scientific works and the signing of the 
Agreement, issues related to the need of social 
benefits system reformation in view of modern 
conditions require a more in-depth analysis. 

Primarily, it is critical to underscore that the 
concept of “benefit” has become widely used 
in Ukraine in the early 90’s of XXth century. At 
the same time, despite of the fact that the word 
“benefit” is frequently mentioned in the legis-
lation, there is no any official definition, which 
could be suggested by the national legislator. 
In most general terms, in Ukraine the concept 
of “benefit” means privileges, various additional 
rights granted to certain categories of citizens 
or organizations, businesses, and regions. The 
benefits predominantly are some kind of social 
instrument, with the aid of which it is possible to 
demonstrate their social value. [1, p. 15].

However, benefits as an element of the con-
stitutional right to social protection in modern 
conditions require significant reformation, sys-
tematization and harmonization with Europe-
an law standards. Exemptions in Ukraine are 
provided in accordance with a huge legislative 
package and regulations of the Cabinet of Min-
isters of Ukraine on the basis of category, which 
inherited from the Soviet legal system. The lat-
ter is characterized by the fact that the benefits 
were intended to serve as a concept of mer-
it recognition for persons of a certain popula-
tion sector, but also it was designed to create 
a partial support for poor groups of the pop-
ulation with a low income. Among other goals 
of abovementioned concept was to compensate 
for injuries sustained by the man-made disas-
ters or military actions. This direction has been 
preserved at the present time, that is, according 
to the citizens’ belonging to a certain privileged 
category, special legal and social status (for in-
stance, on the basis of professional activity), are 
defined in the current national legislation. Ben-
efits can be differed in terms of the frequency 
of their providing (one-time and monthly), the 
degree of personification (individual and family) 
and orientation (population groups). In accord-
ance with the legislation, payments for these 
costs are mainly carried out in non-cash form. 

It must be recognized that today the exten-
sive system of benefits in Ukraine does not cor-
respond to the new socio-economic realities 
and European standards, which in turn leads to 
a deepening of the budget deficit due to the 
inability of the state to provide social benefits 
at the declared level. According to experts, to 
fund all benefits, provided in current legislation, 
it is necessary to allocate the sums in official 
budgets, which is in several times higher than 
the existing budgetary resources.

The benefit system in most developed coun-
tries differs significantly from the current system 
in Ukraine and is characterized by a reference 
to the most vulnerable groups of the popula-
tion. For instance, German legal system is char-
acterized by a complete lack of practical social 
benefits in the traditional sense. The mainte-
nance of a certain level of social protection is 
ensured through a system of the taxable family 
income and is considered in regard to tax leg-
islation by lowering income taxes to some ex-

tent. In German, such types of benefits as dis-
counts on transport, other services (purchase 
of medicines, treatment, etc.) are described as 
corporate social activities, which optionally can 
be carried out by private companies [2, p. 43]. 
Similar methodology is used in France, where 
financially disadvantaged citizens (those, who 
receive the minimum wage or pension) are ex-
empt from taxation. Drug benefits do not de-
pend on age, but on the seriousness of the dis-
ease and particular needs. At the same time, in 
Italy there are only two preferential categories, 
among which are parliamentarians and disabled 
war veterans.

After giving thorough study of the essence of 
social privileges, it is critical to underscore, that 
for Ukrainian social development the best prac-
tices are Polish ones. Such practices include 
the policy of monetization of social benefits, re-
placing them with payments. On 1 May 2004, 
the Act came into force, according to which the 
system of benefits in Poland is replaced by cash 
payments. It is intended to provide assistance to 
those citizens, who needed it the most. In this 
country disabled war veterans and ex-political 
persecuted have benefited more than other cat-
egories of citizens. First of all, they receive fixed 
pension payment in the amount of approximate-
ly $40. The average pension in Poland is about 
$200. Moreover, these persons are reimbursed 
a part of the price for used electricity (which is 
about $25). Also abovementioned categories of 
citizens have a 37% discount for travel on rail 
and intercity bus transport and 50% in urban 
transport. Along with it, Polish government en-
sures provision of free medication for some dis-
eases. All other benefits (e.g., compensation of 
telephone calls, car insurance, house purchase 
etc.) are now replaced by a single compensa-
tion payment, thereby enabling the person to 
decide how to spend the money. Older persons, 
over 75 years, entitled to obtain a surcharge to 
their pension ($35 per month). Such surcharge 
is intended to provide care for this category of 
citizens. Various types of assistance and bene-
fits are covered by 2 million poles (about 5% of 
the population). Abovementioned list of meas-
ures, which is funded through the state and lo-
cal budgets, has been declining steadily. But in-
stead, these commitments have been assumed 
by non-governmental organizations and differ-
ent public funds [4, p. 43].

In Finland the benefits are available to vet-
erans, invalids, members of Parliament, certain 
categories of retirees, etc. The most significant 
ones are: free travel on urban transport, annual 
free rehabilitation (for veterans), and discounts 
on travel in intercity and rail transport (for pen-
sioners, persons with disability, students). These 
benefits are target-focused because for travel-
ling one must obtain special travel documents.

Having made an integral analysis of the Eu-
ropean leading countries legislation, it is possi-
ble to mark out the following features of social 
benefits:

1. Social benefits are targeted. Target charac-
ter of social protection, in most cases, provides 
for the state social assistance to the needy low-in-
come citizens due for objective reasons, which is 
determined by the level of their income. Accord-
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ing to the scientists, the essence of targeting is to 
increase the income of specific “target groups” 
for the needy at minimal cost and maximum cost 
recovery [1, p. 60]. There are following targeting 
methods in a world practice: direct estimation, 
scoring method of assessing needs, a method of 
providing targeting by the particular local com-
munity; the method of targeting according to the 
categorical principle; self-selection method. [3, 
article 60]. It must be emphasized that according 
to a study prepared by experts, in Ukraine the 
poorest 10% of the population receive only 2% 
of the social benefits, and 10% of the wealthiest 
citizens receive 22% of social benefits (i.e. 10 
times more) [8]. Moreover, there is an interest-
ing fact: almost in half of households there is at 
least one person eligible for benefits. This means 
that the exemption is contrary to the principle of 
social justice and requires the determination of 
individual needs in social services, arising from 
certain quality standards.

2. The number of persons receiving social 
benefits is much less than in countries, where 
preserved a system of provision from the Soviet 
Union period. In Ukraine only citizens, who are in 
difficult life circumstances have the right to so-
cial security benefit (in this respect, they come 
under the category of a general social protec-
tion). However, often social services are used 
by citizens of certain professions or occupations 
(judges, prosecutors, civil servants, tax officials, 
MPs and deputies of local councils, journalists, 
education and science employees, medical and 
pharmaceutical workers, rural workers, workers 
in mining and mining complexes, state enforce-
ment officers and judicial experts, soldiers and 
persons equated with them) or those, who have 
made contribution to the state (veterans of war, 
veterans of military service and equal persons, 
persons with merits of labor, people with mer-
its to the state, donors). Analysis of Ukrainian 
legislation shows that 49 categories of citizens 
by their profession or occupation get 25 types 
of benefits, while citizens who have made con-
tribution to the state – 8/13 [2, p. 214]. In gen-
eral, the system of social benefits includes 156 
different types, which covers more than a third 
of Ukrainian population. Notably, every year 
these figures are rising steadily, which leads to 
a significant dissipation of the budgetary funds. 
However, in accordance with the experience of 
European countries, the state can provide only 
10-15% of the population with an effective so-
cial assistance.

3. Most benefits are provided by the private 
companies (in the form of specific discounts). 
Various public organizations are also play a sig-
nificant role in providing social assistance to 
persons, who need care.

It should be noted that EU citizens have 
rights and obligations peculiar to their country. 
Additionally, such legal status is supplemented 
and determined by the EU law. Today, issues 
related to the public expenditure on social pro-
tection are addressed at the national level, be-
cause protection of social rights belongs to the 
value-based functions. The responsibility for en-
suring fundamental social rights lies mainly with 
the member States of the EU in accordance with 
their national practices.

In April 2017, the European Commission has 
prepared a document of common European so-
cial protection standards “European framework 
for social rights” [5]. This paper defines a com-
mon minimum of social rights for EU citizens, 
which should ensure the functioning of labor 
markets and social protection systems in the 
EU. Importantly, a number of provisions are not 
new and confirm the rights enshrined in the EU 
acts and international legal norms. At the same 
time certain provisions have been expanded to 
reflect the new realities. It will encourage coun-
tries to adopt common principles of social pro-
tection. The EU has created the world’s best 
social security systems with the best practices 
of social innovation, which is able to adapt to 
unprecedented social challenges.

In view of the above, special attention should 
be focused on the Ukrainian reforms, which were 
undertaken in recent years. These reforms es-
tablish some foundations for target method func-
tioning in order to introduce a mixed mechanism 
for individual assistance programs for families 
with children. Such programs include minimum 
benefits guarantees without an income investi-
gation, the maximum size for additional payment 
principle with compulsory income investigation. 
The principle of state aid based solely on be-
longing to a certain category of the population 
is completely unsustainable. Furthermore, from 
2016 onwards, the Ministry of social policy and 
the Ministry of Infrastructure are working for the 
adoption of monetary compensation to the ben-
eficiaries of the cost of transport fare. Anyway, 
taking into account limited financial possibilities 
of budget financing, it is possible to facilitate a 
solution to the researched problem with the aid 
of the following set of measures: progressive 
elimination of the current system of categorical 
benefits and payments, which are based main-
ly on approaches that exclude the real needs 
in the material security of socially unprotected 
categories of citizens; transition to the new prin-
ciples of aid etc.

As a result, there are a number of relevant 
issues in reforming the Ukraine benefit system, 
which needs to be solved. Among them are:

1) reduction of inefficient incentives that were 
in the legislation, but has never worked;

2) the target-focused character of the ben-
efits;

3) enhancing social justice in process of ex-
emption;

4) a limited number of persons entitled to 
benefits, including on a professional basis;

5) monetization of benefits and replacing 
them with monetary compensation after their 
targeting;

6) the discrepancy in budget planning for the 
adequate realization of social rights and needs 
of citizens of Ukraine.

So, it can be concluded that today the com-
pulsory implementation of the Agreement serves 
as an essential tool with which it is possible to 
undertake certain state reforms efficiently. In 
modern Europeanization conditions of the states, 
for Ukrainian social security system is of utmost 
importance to overcome the stratification of so-
ciety into rich and poor, reducing social tensions 
and creation life conditions close to European 
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standards. Reforming the modern system of so-
cial benefits should be undertaken with the pro-
found analysis and be based on the experience 
of particular European countries. At the same 
time such practices must to be adapted with 
given Ukrainian realities. Unfortunately, current 
mechanism is unable to reallocate resources in 
favor of those, who need it the most. Apart from 
this, such mechanism has a lot of disadvantages, 
which detract from social protection institution 
its credibility and usefulness. Additionally, there 
are also such serious negative consequences as 
the inefficiency of public expenditure as well as 
heavy financial burden. Simplification of the ben-
efits system, reducing the number of persons it 
covers, personalization and monetization, imple-
mentation of the principle of social justice into 
national legal system are necessary conditions 
for the fulfillment of obligations according to the 
abovementioned Agreement.
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У статті сформульовано авторську дефініцію поняття органічного сільського господарства, а також 
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В статье сформулирована авторская дефиниция понятия органического сельского хозяйства, а также 
осуществлен анализ правового регулирования отношений в сфере производства органической сельско-
хозяйственной продукции.
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Постановка проблеми. Запроваджен-
ня концепції сталого розвитку у сферу сіль-
ськогосподарського виробництва актуалізує 
розвиток альтернативних форм сільсько-
господарського виробництва. Найбільш 
перспективною та нормативно врегульо-
ваною на сьогодні є така з них, як органіч-
не сільськогосподарське виробництво. Нині 
спостерігається загальносвітова тенденція до 
зростання попиту на якісні та безпечні про-
дукти харчування, особливої популярності в 
цьому сенсі набувають органічні продукти. 
За оцінками Міжнародної федерації органіч-
ного сільськогосподарського руху, виробни-
цтво екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції розвивається в 153 країнах світу, 
а обсяг ринку досягає 50–60 млрд. доларів 
США [1] і характеризується стійкою тенден-
цією до зростання. Серед країн світу, які за-
ймаються виробництвом екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції, найбільші 
площі зайняті під органічним землеробством 
в Австралії – 12,1 млн. га, Китаї – 3,4 млн. га, 
Аргентині – 2,8 млн. га, Італії – 0,96 млн. га, 
США – 0,89 млн. га [2, с. 18]. 

В Україні останніми роками також спосте-
рігається збільшення обсягу внутрішнього 
ринку споживання органічної продукції, зро-
стає попит на органічні продукти харчування, 
все більше сільськогосподарських товарови-
робників проявляють зацікавленість у виро-
щуванні саме органічної продукції. За даними 

Федерації органічного руху України, станом 
на кінець 2016 р. в Україні нараховувалось 
390 сертифікованих органічних господарств, 
а загальна площа сертифікованих сільсько-
господарських угідь склала 421,2 тис. га.  
[3, с. 53]. 

Ступінь розробленості проблеми. Те-
оретико-правові питання розвитку органіч-
ного сільського господарства не лишилися 
поза увагою науковців. Вони розглядаються 
в працях Н.А. Берлач, С.І. Бугери, Х.А. Гри-
гор’євої, В.М. Єрмоленка, В.М. Корнієнко, 
Н.В. Кравець, П.Ф. Кулинича, Т.В. Курман, 
С.О. Лушпаєва, О.Л. Мініної, Д.С. Піддубної, 
С.М. Романко, О.М. Савельєвої, А.М. Ста-
тівки, В.Ю.Уркевича, О.М. Туєвої та ін. Про-
те більшість цих робіт або було написано до 
прийняття спеціального Закону України «Про 
особливості виробництва та обігу органічної 
сільськогосподарської продукції», а отже, в 
них не враховані положення цього Закону, 
або дослідження стосуються лише окремих 
питань запровадження та ведення органічно-
го сільського господарства і носять фрагмен-
тарний характер.

Мета – сформулювати авторську дефіні-
цію поняття органічного сільського госпо-
дарства, а також здійснити аналіз правового 
регулювання відносин у сфері виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції.

Виклад основного матеріалу. У тлу-
мачних словниках слово «органічний» біль-
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шість авторів розуміють у декількох значен-
нях: 1) як таке, що відноситься до організмів, 
чому притаманна жива сутність; 2) те, що 
належить до рослинного чи тваринного сві-
ту; 3) те, що зумовлене внутрішньою сутні-
стю, структурою чого-небудь; 4) притаманне 
самому організму, те, що належить до самої 
природи особистості тощо [4]. 

Міжнародна федерація сільськогосподар-
ського органічного руху (IFOAM, International 
Federation of Organic Agriculture Movements) 
визначає органічне сільськогосподарське ви-
робництво як цілісну сільськогосподарську 
виробничу систему, що сприяє збереженню 
навколишнього середовища, соціальними та 
економічними засобами підтримує виробни-
цтво здорових продуктів харчування, волок-
на, деревини тощо [5, с. 257]. 

Відповідно до законодавства ЄС органіч-
не сільськогосподарське виробництво – це 
цілісна система господарювання та виробни-
цтва харчових продуктів, яка поєднує найкра-
щі практики з огляду на збереження довкілля, 
рівень біологічного розмаїття, збереження 
природних ресурсів, застосування високих 
стандартів належного утримання тварин та 
метод виробництва, який відповідає певним 
вимогам до продуктів, виготовлених з вико-
ристанням речовин та процесів природного 
походження [6].

У Вимогах щодо виробництва, перероб-
ки, маркування та реалізації органічної сіль-
ськогосподарської продукції, затверджених 
у 1999 р. Комісією Codex Alimentarius, яка 
створена Світовою організацією охорони 
здоров’я, закріплено таке визначення ор-
ганічного сільського господарства: це ціліс-
на система управління виробництвом, яка 
враховує та покращує стан агроекосистеми, 
включаючи біологічну різноманітність, біоло-
гічні цикли і біологічну природу ґрунту; вима-
гає використання передових методів управ-
ління, враховуючи регіональні умови, систем 
управління, адаптованих до даних умов, а 
також використання біологічних і механічних 
засобів, на противагу використанню синте-
тичних матеріалів [7, с. 227]. 

На нашу думку, органічне сільське гос-
подарство як одна з альтернативних форм 
ведення сільськогосподарського виробни-
цтва являє собою новітню, адаптовану до 
навколишнього природного середовища 
систему господарювання, яка виходить із ці-
лісного підходу та полягає в такому веден-
ні сільськогосподарського виробництва, за 
якого забезпечується його сталий розвиток 
задля забезпечення потреб теперішнього та 
майбутніх поколінь людей в органічній про-
дукції рослинництва, тваринництва, аквакуль-
тури та лісівництва.

В Україні розвиток та широке впроваджен-
ня екологічно орієнтованих та органічних тех-
нологій ведення сільського господарства та 
досягнення у 2020 році їх використання та 
двократного збільшення площ їх використан-
ня передбачено розділом 1 Закону України 
від 21 грудня 2010 року «Про основні заса-
ди (стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2020 року». Анало-
гічне положення містить і Закон України від 

18 жовтня 2005 року «Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 
2015 року» (ст. 4). 

Правові засади органічного сільськогоспо-
дарського виробництва визначаються Зако-
ном України від 3 вересня 2013 року «Про 
виробництво та обіг органічної сільсько-
господарської продукції та сировини». За-
кон визначає поняття органічної продукції та 
її виробництва, а також закріплює принципи 
органічного сільськогосподарського вироб-
ництва, поділяючи їх на загальні та спеціальні. 
Певні сумніви викликають формулювання ок-
ремих принципів органічного сільськогоспо-
дарського виробництва. Так, п.п. 4 і 5 ч. 1 
ст. 4 закріплюють такі загальні принципи, як 
відмова від використання генетично модифі-
кованих організмів та продукції з них, а також 
від використання хімічно синтезованих зов-
нішніх ресурсів. Як вбачається, мова має йти 
не про відмову (яка може мати добровільний 
характер), а про виключення використан-
ня даних речовин, що цілком відповідатиме 
визначенню поняття органічного сільсько-
господарського виробництва, закріпленому 
у ч. 1 ст. 1 даного Закону. При цьому таке 
виключення використання ГМО та хімічних 
речовин має розглядатися скоріше як визна-
чальна ознака органічного сільськогосподар-
ського виробництва, а не як загальний прин-
цип такої діяльності. У п. 8 ч. 2 ст. 4 серед 
спеціальних принципів названо дотриман-
ня високого рівня благополуччя тварин, що 
задовольняє потреби, притаманні кожному 
окремому виду. З огляду на невизначеність 
та оціночний характер категорій «благопо-
луччя тварин», «потреби тварин» вбачаєть-
ся доцільним виключення даного положення 
з ч. 2 ст. 4 Закону. Слід також погодитися з 
В.Ю. Уркевичем, який слушно пропонує вклю-
чити до переліку загальних принципів (до  
п. 1 ст. 4 Закону) принцип сертифікації ор-
ганічного сільськогосподарського виробництва 
[8, с. 78]. Дійсно, ціла низка статей Закону  
(ст.ст. 1, 12, 18, 28, 29) закріплює, що діяльність 
у сфері органічного сільського господарства в 
Україні здійснюється на засадах сертифікації, 
що безумовно має знайти відображення в пе-
реліку загальних принципів органічного сіль-
ськогосподарського виробництва.

Ще однією суттєвою вадою норми, в якій 
закріплено загальні принципи органічного 
сільськогосподарського виробництва (ч. 1  
ст. 4 Закону), як вбачається, є відсутність та-
кого загального принципу, як принцип дер-
жавної підтримки чи протекціонізму у сфері 
ведення органічного сільськогосподарського 
виробництва. Адже за сучасних соціально-е-
кономічних умов для успішного функціону-
вання як сільського господарства в цілому, 
так і органічного сільського господарства 
необхідна державна підтримка аграрних 
товаровиробників, що є однією з найважли-
віших умов сталого розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва. Звертає на себе 
увагу той факт, що жодна норма Закону 
України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сирови-
ни» не врегульовує дане питання. Між тим, 
згідно із положеннями ст. 5 Закону держав-
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на політика у сфері виробництва та обігу 
органічної продукції (сировини) спрямована 
на створення сприятливих умов для: 1) роз-
витку конкурентоспроможного, високоефек-
тивного ведення сільського господарства за 
допомогою виробництва органічної продук-
ції (сировини); 2) збільшення експорту ор-
ганічної продукції; 3) розвитку внутрішнього 
ринку органічної продукції та задоволення 
потреб споживачів в асортименті органічної 
продукції. Отже, чинне законодавство лише 
декларує необхідність активізації розвитку 
органічного сільського господарства та рин-
ку органічної сільськогосподарської продукції 
в Україні. Державою на законодавчому рівні 
не стимулюється даний процес. Норми щодо 
державної підтримки органічного сільсько-
господарського виробництва відсутні також й 
у Законі України від 24 червня 2004 р. «Про 
державну підтримку сільського господарства 
України», що вбачається суттєвою вадою, де-
фектом чинного аграрного законодавства. 
Внаслідок такого неналежного законодав-
чого забезпечення особливого значення на-
бувають поодинокі випадки нормативного 
закріплення підтримки органічного сільсько-
го господарства на локальному рівні шляхом 
затвердження регіональних програм, а також 
відомчі ініціативи щодо розробки заходів ор-
ганізаційно-правової підтримки виробників 
органіки. Наприклад, Міністерство аграрної 
політики і продовольства України та Держ-
геокадастр заявили про розробку механізму 
стимулювання виробництва органічної про-
дукції шляхом проведення спеціалізованих 
земельних аукціонів, на яких земельні ділян-
ки для її виробництва пропонуватимуться за 
пільговими орендними ставками. При цьому 
пільги вступатимуть в дію лише відносно під-
тверджених і фіксованих намірів [9]. Однак 
такі поодинокі заходи не формують цілісно-
го механізму підтримки, а тому мають досить 
слабкий потенціал. 

Отже, на сьогодні існує нагальна потре-
ба в забезпеченні належного законодавчо-
го регулювання відносин у сфері державної 
підтримки органічного сільського господар-
ства шляхом створення цілісного та дієвого 
механізму державної підтримки органічного 
виробництва. Дана позиція підтримується і 
в спеціальній літературі. На думку Д.С. Під-
дубної, підтримка виробництва органічної 
продукції як елемента екологічної безпеки 
повинна здійснюватись через економічні, 
податкові та цінові механізми [10, с. 5]. Про-
позиції законодавчо визначити органічну про-
дукцію як пріоритетну та передбачити окремі 
напрямки підтримки виробництва такої про-
дукції, як, наприклад, надання виробникам 
органічної продукції рослинного походження 
бюджетних субсидій у перехідний період, а 
також повне або часткове погашення вартості 
послуг сертифікації, пропонує Я.О. Самсоно-
ва [11, с. 259]. Доцільним вбачається звер-
нутися до позитивного досвіду зарубіжних 
кран у цій сфері. Так, у ЄС органічне сільське 
господарство може користуватися деякими 
структурними інструментами стимулювання, 
зокрема, Регламент № 2078 «Про сумісні з 
довкіллям і турботою про природний простір 

способи виробництва» передбачає фінансову 
підтримку, яка полягає в компенсації у формі 
річної премії на гектар [12, с. 135].

Спеціальні правила органічного сільсько-
господарського виробництва встановлені 
для окремих видів органічної продукції (си-
ровини). Так, постановами Кабінету Міні-
стрів України затверджені Детальні правила: 
виробництва органічної продукції (сирови-
ни) рослинного походження від 31 серпня 
2016 р.; виробництва органічної продук-
ції (сировини) тваринного походження від 
30 березня 2016 р.; виробництва органічної 
продукції (сировини) бджільництва від 23 бе-
резня 2016 р.; виробництва органічних мор-
ських водоростей від 30 вересня 2015 р.; 
виробництва органічної продукції (сирови-
ни) аквакультури від 30 вересня 2015 р. Дані 
нормативно-правові акти з урахуванням спе-
цифіки виробництва вказаних видів сільгосп-
продукції встановлюють спеціальні правила її 
органічного виробництва. Викликає певні сум-
ніви окреме виділення морських водоростей 
і прийняття Детальних правил їх органічного 
виробництва. Адже, по-перше, відповідно до 
ст. 1 Закону України від 18 вересня 2012 р. 
«Про аквакультуру» до об’єктів аквакульту-
ри належать будь-які гідробіонти, що вико-
ристовуються з метою розведення, утриман-
ня та вирощування в умовах аквакультури, в 
тому числі і водорості. По-друге, навряд чи 
водорості належать до стратегічних культур, 
що можуть формувати продовольчі запаси 
та забезпечити продовольчу безпеку нашої 
держави. З іншого боку, чому не прийнято 
Детальних правил виробництва органічної 
продукції садівництва, виноградарства тощо? 
Адже в Детальних правилах виробництва ор-
ганічної продукції (сировини) рослинного по-
ходження до цих галузей сільськогосподар-
ського виробництва можливо застосувати 
тільки вимоги щодо садивного матеріалу (для 
виробництва органічної продукції використо-
вується насіння і садивний матеріал, отрима-
ні методом органічного виробництва (п. 8),  
вони повинні бути стійкими до хвороб та 
шкідників (п.10)). Однак згідно з положення-
ми Галузевої програми розвитку садівництва 
на період до 2025 року стратегічною метою 
розвитку садівництва має бути розширен-
ня виробництва екологічно чистої продукції 
шляхом переходу від індустріально-хімічних 
методів ведення господарства до біологічних.

Наступна умова ведення органічного сіль-
ського господарства – це наявність придат-
них земель сільськогосподарського призна-
чення. Згідно з положеннями законодавства 
органічне сільськогосподарське виробництво 
має проводитися на придатних для цього зе-
мельних ділянках. Придатність земель (ґрун-
тів) для виробництва органічної продукції 
та сировини встановлюється відповідно до  
ст. 23 Закону України «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської про-
дукції та сировини». При цьому відповідно до 
ч. 2 ст. 23 Закону порядок оцінки придатності 
земель (ґрунтів) для виробництва органічної 
продукції затверджується Кабінетом Міністрів 
України. Але до цього часу даний Порядок не 
затверджено, що викликає чимало питань 
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стосовно нормативних обов’язкових критері-
їв визначення придатності земель сільсько-
господарського виробництва для ведення 
органічного виробництва.

Виходячи ж з аналізу інших норм вказаного 
Закону, можна дійти висновку, що для веден-
ня органічного сільського господарства сіль-
ськогосподарські землі повинні відповідати 
певним вимогам щодо рівня їх забруднення 
шкідливими речовинами: пестицидами, важ-
кими металами, радіонуклідами тощо. Орга-
нічна продукція може бути отримана лише під 
час використання земельних ділянок, стан яких 
відповідає певним вимогам, що випливають 
із закріпленого в Земельному кодексі України 
принципу екологічної безпеки. Фахівцями Ін-
ституту агрохімії і ґрунтознавства УААН було 
проведено аналіз еколого-токсикологічного 
стану орних земель України та виділені зони, 
придатні для вирощування екологічно чистої 
продукції. Дослідження показали, що антро-
погенне забруднення територій в Україні має 
не суцільний, а локальний характер. В Укра-
їні наявні чотири невеликих регіони, де стан 
ґрунтів забезпечує можливість вирощування 
органічної сільськогосподарської продукції 
на рівні найсуворіших світових стандартів:  
1) Північно-Полтавський; 2) Вінницько-При-
карпатський; 3) Південно-Подільський;  
4) Північно-східно-Луганський [13]. 

Законодавством врегульовано також пра-
вила маркування органічної сільськогоспо-
дарської продукції та сировини. Так, органіч-
на продукція (сировина) підлягає маркуванню 
із використанням відповідного державного 
логотипа, який складається з напису «орга-
нічний продукт» та відповідного графічного 
зображення. Державний логотип для органіч-
ної продукції та його технічний опис затвер-
джені наказом Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України від 25 грудні 
2015 року «Про затвердження державного 
логотипу для органічної продукції (сирови-
ни)». Використання державного логотипа та 
маркування органічної продукції (сирови-
ни) для позначення органічних продуктів є 
обов’язковими і здійснюються за наявності 
відповідного сертифіката. Дозволяється та-
кож використання недержавних (приватних) 
логотипів, запроваджених безпосередньо 
суб’єктами господарювання, які займаються 
органічним сільськогосподарським виробни-
цтвом, чи їх об’єднаннями. 

Система екологічного маркування продук-
тів харчування давно відома і зазнала широ-
кого використання у державах Європейського 
Союзу та США. Державні логотипи для мар-
кування органічної продукції прийняті в різ-
них країнах (США, Японії та ін.). Так, у США 
Федеральна комісія з торгівлі і Бюро охорони 
довкілля надають екологічні товарні етикетки 
сертифікованим приватним підприємствам- 
аграрним виробникам. В Європейському Со-
юзі маркування органічних продуктів здійсню-
ється відповідно до Директиви ЄС № 834/2007 
від 28 червня 2007 р. про органічне виробни-
цтво і маркування органічних продуктів. Да-
ним актом врегульовано питання щодо сис-
теми надання екологічних товарних етикеток 
екологічно чистій продукції для держав-чле-

нів ЄС, оскільки громадськість зацікавлена 
в одержанні інформації про вплив виробни-
цтва на екологію та про якість сільськогоспо-
дарської продукції. При цьому на органічних 
продуктах, вироблених у державах-членах 
ЄС, може стояти і національний знак. На-
приклад, у 2001 р. Федеральне міністерство 
по захисту прав споживачів, продовольства і 
сільського господарства Німеччини предста-
вило національне маркування для органічних 
продуктів – Bio-Siegel (Екологічна печатка). 
Однак обов’язковим при цьому є дотриман-
ня вимог законодавства ЄС. Вбачається, що 
система екологічного маркування, визнана в 
ЄС і в інших країнах світу, є досить дієвим 
засобом захисту прав споживачів органічної 
сільськогосподарської продукції, а також од-
ним із засобів підтвердження її якості. Тому 
цілком доцільним було б запозичення цьо-
го позитивного досвіду щодо екологічного 
маркування національним законодавцем. Що 
стосується українських виробників органічної 
продукції, то використання державного, а не 
міжнародного чи європейського логотипу для 
маркування органічної сільськогосподарської 
продукції завідомо ставить їх у дещо неви-
гідне конкурентне становище із зарубіжними 
виробниками. Адже на зовнішньому ринку 
національна продукція не буде вважатися ор-
ганічною і потребуватиме проходження спе-
ціальних процедур і додаткових витрат для 
того, щоб бути визнаною такою. 

На сьогодні, як вбачається, розвиток орга-
нічного сільського господарства стримує низ-
ка чинників, які за сферою виникнення мож-
на поділити на зовнішні і внутрішні. Зовнішні 
стримуючі чинники виникають у зовнішньому 
середовищі стосовно сільськогосподарського 
товаровиробника. Серед них можна виділити: 
1) правові – це, насамперед, значна кількість 
прогалин і дефектів у законодавстві, що вре-
гульовує відносини у сфері органічного сіль-
ського господарства, про що йшлося вище; 
2) економічно-соціальні – високі фінансові ви-
трати при переході на цю форму господарю-
вання (лише сертифікація потребує значних 
коштів – приблизно 30 тис. грн. залежно від 
виду продукції, площі, обсягів виробництва), 
відсутність стимулювання розвитку органіч-
ного сільського господарства і підтримки ор-
ганічних виробників з боку держави, низький 
рівень життя значної частини населення, який 
не дозволяє купувати дорожчі, хай навіть і 
органічні, продукти; 3) об’єктивно-природ-
ні – нинішній стан сільськогосподарських 
угідь, водних об’єктів, лісів, повітря, всього 
навколишнього середовища, які десятки ро-
ків використовувалися в цілях традиційного 
сільськогосподарського виробництва. З мо-
менту прийняття Закону України «Про вироб-
ництво та обіг органічної сільськогосподар-
ської продукції та сировини» минуло лише 
чотири роки. Навряд чи за цей час природне 
середовище могло цілком само відновитися 
та очиститися від забруднюючих його хіміч-
них сполук і речовин. Більше того, переважна 
частина сільськогосподарських виробників 
на даний час займається традиційним вироб-
ництвом продукції рослинництва, тваринни-
цтва, аквакультури та лісівництва. Зони ор-
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ганічного виробництва не відмежовані від зон 
традиційного виробництва. Отже, з вітром, 
водою, комахами тощо на земельні ділянки, 
де ведеться органічне виробництво, можуть 
потрапляти хімічні речовини, відбуватися за-
пилення пилком сільськогосподарських куль-
тур, що вирощуються в рамках традиційного 
виробництва. Таким чином, про національне 
органічне сільське господарство і органічну 
продукцію та сировину можна говорити лише 
умовно. Слід вважати, що на даний час має 
місце перехідний період. Причому доцільно 
такий період встановити не лише для окре-
мих виробників, які вирішили займатися ор-
ганічним сільським господарством (про що 
йде мова у ч. 1 ст. 30 Закону), а у в цілому 
для тих територій (зон), які будуть визначені 
як придатні для ведення такого господарства. 

Що стосується внутрішніх чинників, то 
вони характеризують самого виробника. Це 
можуть бути: чинники економічного характе-
ру (відсутність необхідних коштів, трудових 
ресурсів тощо), чинники особистісного ха-
рактеру (спрямованість лише на отримання 
максимального прибутку без уваги до довкіл-
ля і природних ресурсів, реалізація під мар-
кою органічної продукції (сировини) продукції 
традиційного виробництва та ін.), чинники 
земельного характеру (відсутність придатних 
для ведення органічного сільського госпо-
дарства земельних ділянок, розташування в 
зонах, придатних для ведення органічного 
сільського господарства тощо). Як вбачаєть-
ся, комплексне подолання цих чинників ство-
рить підґрунтя для активного розвитку орга-
нічного сільського господарства в Україні. 

Висновки. Вбачається, що Україна має 
великий потенціал для виробництва органіч-
ної сільськогосподарської продукції та її ре-
алізації шляхом експорту, а також у серед-
ньостроковій перспективі для її постачання 
на внутрішній ринок. Адже продукція органіч-
ного походження стає все більш привабли-
вою як для європейського, так і для націо-
нального споживача. Враховуючи це, Україна 
може стати одним із головних експортерів 
такої продукції як на ринку ЄС, так і на сві-
товому ринку. Доцільність впровадження 
в Україні органічного сільського господар-
ства зумовлюється також необхідністю від-
творення родючості ґрунтів та збереження 
навколишнього середовища, розвитку сіль-
ських територій, підвищення рівня життя 
сільського населення, а також ефективності і 
сталого розвитку сільськогосподарського ви-
робництва, забезпечення населення якісною 
та екологічно безпечною продукцією, поліп-

шення іміджу України як виробника і експор-
тера високоякісної органічної продукції та 
забезпечення продовольчої безпеки нашої 
держави. 
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ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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Статтю присвячено дослідженню правових засад функціонування державної служби та діяльно-
сті державних службовців у системі державного управління. Інтерпретовано основні ознаки системи 
законодавства України про державну службу. Проаналізовано зміни та нововведення у законодавстві 
України про державну службу.
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агентство України з питань державної служби, Закон України про державну службу.

Статья посвящена исследованию правовых основ функционирования государственной службы и де-
ятельности государственных служащих в системе государственного управления. Интерпретированы 
основные признаки системы законодательства Украины о государственной службе. Проанализированы 
изменения и нововведения в законодательстве Украины о государственной службе.
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Bogovis Ye.V. LEGAL PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF CIVIL SERVICE AND CIVIL SERVANTS’ 
ACTIVITY IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

The article devoted to research of legal principles of functioning of civil service and civil servants’ activity 
in the system of public administration. The fundamental characteristics of legislation of Ukraine about civil 
service are interpreted. Changes and innovations in the legislation of Ukraine about civil service are analyzed.
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Постановка проблеми. Державна служба 
є ключовим елементом системи державного 
управління, від ефективного функціонування 
якого залежить додержання конституційних 
прав та свобод громадян, послідовний і ста-
лий розвиток країни. Необхідність державної 
служби зумовлена самим існуванням держави 
з її цілями, завданнями та функціями, а також 
потребою у формуванні особистого складу ор-
ганів державної влади, нормативно-правового 
врегулювання державно-службових відносин 
державних службовців із зазначеними органа-
ми [1, с. 20].

Враховуючи сучасні інтеграційні проце-
си України, що пов’язані зі вступом до Єв-
ропейського Союзу (далі – ЄС), необхідно 
зазначити, що перед інститутами державної 
влади постають непрості завдання щодо ре-
формування та розвитку. Саме процес адап-
тації державної служби України до умов та 
стандартів ЄС передбачає та включає у себе 
послідовність заходів, у межах та за допомо-

гою яких відбувається пристосування системи 
законодавства України про державну службу 
до стандартів ЄС. Необхідно зазначити, що 
Україна досягла значного прогресу у розвит-
ку системи державної служби і у найближчій 
перспективі зможе відповідати європейським 
стандартам, які визначені для країн ЄС, за 
показниками, що були розроблені ОЕСР/SІG-
МА, адже державна служба є однією з шести 
ключових сфер державного управління, для 
яких програмою ОЕСР/SІGМА визначено ба-
зові показники, визнані Європейською Комісі-
єю офіційним робочим інструментом для оці-
нювання ступеня підготовки систем контролю 
та управління держав – кандидатів до член-
ства в ЄС. 

Однак залишаються деякі проблемні питан-
ня, серед яких основними є питання стабіль-
ності, професіоналізму, політичної неупередже-
ності та протидії корупційним проявам. Саме 
дослідження правових засад функціонування 
державної служби та діяльності державних 
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службовців у системі державного управління, 
дозволить надалі знайти відповіді на проблемні 
питання та провести зазначені реформи відпо-
відно до вимог ЄС, що обумовлює актуальність 
теми обраного дослідження.

Ступінь розробленості проблеми. До-
слідженням проблематики правових засад 
функціонування державної служби та діяль-
ності державних службовців у системі дер-
жавного управління займалися такі відомі 
вчені, як Л.Й. Аведян, Ю.П. Битяк, В.С. Вене-
диктов, Н.Л. Гавкалова, Л.Ю. Гордієнко, М.І. Ін-
шин, О.М. Клюєв, А.М. Куліш, О.М. Музичук, 
О.Ю. Оболенський, С.В. Попов, С.М. Серьогін 
та інші видатні науковці.

Мета статті полягає у комплексному дослі-
дженні правових засад функціонування дер-
жавної служби та діяльності державних служ-
бовців у системі державного управління, з 
урахуванням позитивного та негативного ас-
пектів розвитку системи законодавства Укра-
їни про державну службу, що регламентує 
адміністративно-правовий статус державних 
службовців. 

Виклад основного матеріалу. У право-
вому вимірі державна служба уявляє собою 
юридичне встановлення державно-службових 
відносин, під час реалізації яких і досягаєть-
ся практичне виконання посадових обов’язків, 
повноважень службовців і компетенції держав-
них органів. У даному аспекті чітко виявляєть-
ся інституційність державної служби. Цей ін-
ститут являє собою систему правових норм, 
регламентуючих державно-службові відноси-
ни, тобто права, обов’язки, обмеження, забо-
рони, стимулювання, відповідність службов-
ців, проходження державної служби, порядок 
виникнення і припинення службових відносин 
[2, с. 13]. 

Необхідно зазначити, що чинна система 
законодавства України про державну службу 
ще не повною мірою задовольняє зростаючі 
потреби суспільства у демократичних перетво-
реннях та забезпеченні ефективного виконан-
ня завдань і функцій держави, відповідно до 
вимог ЄС, саме тому потрібно розглянути пи-
тання про оновлення системи національного 
законодавства про державну службу та службу 
в органах місцевого самоврядування, як невід-
дільну передумову демократичних перетво-
рень, запровадження правових, соціальних та 
економічних стандартів. 

Система законодавства – це цілісна, вну-
трішньо узгоджена сукупність чинних норма-
тивно-правових актів. Особливості системи 
законодавства відбивають її ознаки, такі як: ці-
лісність, генетичний зв’язок з системою права, 
система законодавства є результатом діяльно-
сті нормотворчого суб’єкта, системність її вну-
трішніх зв’язків, структурованість, диференціа-
ція, узгодженість та понятійна єдність [3, с. 96].

Проаналізувавши особливості системи 
законодавства України, необхідно виділити 
та інтерпретувати такі основні ознаки сис-
теми законодавства України про державну  
службу як:

– Цілісність системи законодавства України 
про державну службу, повинна бути обумовле-
на цілісністю права, спільністю загальних цілей, 
завдань і принципів законодавства. 

– Генетичний зв’язок системи зако- 
нодавства України про державну службу з 
системою права виникає на ґрунті принци-
пів і структури права; система законодавства 
України про державну службу є важливим 
зовнішнім виявом системи права поряд з ін-
шими джерелами права – нормативно-право-
вими договорами, правовими прецедентами, 
правовими звичаями. 

– Система законодавства України про дер-
жавну службу є результатом діяльності нор-
мотворчого суб’єкта, результатом нормотвор-
чої діяльності уповноважених на це суб’єктів, 
завдяки якій система права втілюється у систе-
му законодавства України про державну служ-
бу (зовнішню форму системи права). 

– Системність внутрішніх зв’язків системи 
законодавства України про державну службу, 
виявляється у тому, що внутрішні елементи 
системи законодавства України про держав-
ну службу (нормативно-правові акти) взаємо-
пов’язані – знаходяться у координаційних (за-
лежно від предмета правового регулювання) 
і субординаційних (залежно від їх юридичної 
сили) зв’язках.

– Структурованість системи законодавства 
України про державну службу відображає 
внутрішню форму, спосіб організації норма-
тивно-правових актів; унаслідок чого система 
законодавства України про державну службу 
набуває, зокрема, вертикальної та горизон-
тальної структур. 

– Диференціація системи законодавства 
України про державну службу, відбувається 
як за предметною ознакою, так і за критерієм 
суб’єктів, що створюють нормативно-правові 
акти різної юридичної сили. 

– Узгодженість змісту нормативно-правових 
актів системи законодавства України про дер-
жавну службу, зумовлює дієвість різноманітних 
функціональних зв’язків між нормативно-пра-
вовими актами, баланс приватноправових і пу-
блічно-правових інтересів, адаптацію до міжна-
родно-правових стандартів. 

– Понятійна єдність системи законодавства 
України про державну службу, передбачає 
логічну (понятійну) і термінологічну узгодже-
ність нормативно-правових актів шляхом уні-
версалізації та уніфікації понятійного апарату 
в ієрархічному (у законах та підзаконних ак-
тах), предметному (у галузевих і міжгалузевих 
актах), міжнародному (в актах національного 
законодавства і міжнародно-правових актах) 
вимірах. 

Між системою законодавства України про 
державну службу і системою права існує 
взаємозв’язок, він проявляться у тому, що 
законодавчі акти є джерелами норм права. При 
цьому самі норми права, які регулюють певні 
конкретні відносини, потребують об’єднання 
у нормативно-правові акти, саме законодавчі 
акти є своєрідною формою вираження права 
[4, с. 14].

Підсумовуючи зазначимо, що важливим для 
з’ясування сутності системи законодавства 
України про державну службу є питання її 
співвідношення із системою права: система 
законодавства України про державну службу є 
формою існування системи права, а система 
права, у свою чергу, є відображенням змісту 
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системи законодавства України про державну 
службу. 

Національне агентство України з питань 
державної служби та його апарат активно за-
ймається формуванням нормативно-правової 
бази для забезпечення ефективного функціо-
нування державних управлінців у системі дер-
жавного управління України. Необхідно звер-
нути увагу на основні результати роботи та на 
концептуальні документи, що визначали рух 
щодо реформації інституту державної служ-
би на шляху до впровадження стандартів та 
принципів доброго врядування ЄС, станом на 
2016 – 2017 роки.

1 травня 2016 року набув чинності новий За-
кон України про державну службу 10.12.2015 
№ 889-VIII, який визначає основні принципи, 
правові та організаційні засади забезпечення 
публічної, професійної, політично неупередже-
ної, ефективної, орієнтованої на громадян дер-
жавної служби, яка функціонує в інтересах дер-
жави і суспільства, а також порядок реалізації 
громадянами України права рівного доступу до 
державної служби, що базується на їхніх осо-
бистих якостях та досягненнях [5].

Закон покликаний забезпечити європей-
ську якість державного управління, підвищити 
ефективність прийняття рішень органів влади в 
інтересах суспільства, гарантувати доступність 
адміністративних послуг для громадян, а також 
представити нові можливості для професійної 
самореалізації державних службовців.

Для імплементації норм Закону України про 
державну службу було схвалено та затвердже-
но понад 36 нормативно-правових актів, серед 
яких:

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку обчислення стажу дер-
жавної служби» від 25 березня 2016 р. № 229 
[6]. Документ визначає механізм обчислення 
стажу державної служби, зазначає що обчис-
ленням стажу державної служби займається 
служба управління персоналом державного 
органу, стаж державної служби обчислюється 
у днях, місяцях і роках та інші нюанси, пов’язані 
з обчисленням стажу державної служби. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про Комісію з 
питань вищого корпусу державної служби» від 
25 березня 2016 р. № 243 [7].

Документ визначає порядок провадження 
діяльності Комісії з питань вищого корпусу дер-
жавної служби, зазначає основні принципи ді-
яльності, регламент роботи, права та обов’язки 
членів комісії, організаційну форму діяльності 
та інше. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби» від 
25 березня 2016 р. № 246 [8].

Документом було затверджено Порядок 
проведення конкурсу на зайняття посад дер-
жавної служби та Порядок проведення кон-
курсу на заміщення вакантних посад держав-
них службовців, в яких визначають процедуру 
проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади та порядок проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних посад.

4. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Питання оплати праці пра-

цівників державних органів» від 18 січня 2017 р. 
№ 15 [9].

Документи, метою яких було упорядкування 
умов оплати праці працівників державних ор-
ганів. Кабінет Міністрів України разом з зазна-
ченим документом, затвердив ряд допоміжних 
документів, на основі яких вирішується питання 
стосовно оплати праці працівників державних 
органів, серед яких : Схема посадових окладів 
на посадах державної служби за групами оп-
лати праці з урахуванням юрисдикції держав-
них органів у 2017 році; Розмір надбавок до 
посадових окладів за ранги державних служ-
бовців; Перелік посад державної служби, що 
прирівнюються до відповідних груп оплати пра-
ці; Умови оплати праці працівників патронат-
них служб у державних органах; Умови оплати 
праці працівників державних органів, які вико-
нують функції з обслуговування, і працівників 
Управління адміністративних будинків Госпо-
дарсько-фінансового департаменту Секрета-
ріату Кабінету Міністрів України, Управління 
адміністративними будинками Державного 
управління справами, Управління адміністра-
тивними будинками Управління справами Апа-
рату Верховної Ради України; Порядок премі-
ювання державних службовців, які займають 
посади державної служби категорії «А»; Поло-
ження про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям.

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типових вимог до осіб, які пре-
тендують на зайняття посад державної служби 
категорії “А” від 22 липня 2016 р. № 448 [10].

У документі зазначені загальні та спеціаль-
ні вимоги до осіб, які претендують на зайняття 
посад державної служби категорії «А» та інші 
підзаконні акти.

Також необхідно зазначити, що Національ-
ним агентством України з питань державної 
служби було видано ряд наказів для імпле-
ментації норм Закону України про державну 
службу, серед яких накази: Про затвердження 
Типового положення про службу управління 
персоналом державного органу від 03.03.2016 
№ 47, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23 березня 2016 р. за № 438/28568; 
Про затвердження Порядку стажування дер-
жавних службовців від 03.03.2016 № 48, за-
реєстрований у Міністерстві юстиції України 
23 березня 2016 р. за № 439/28569; Про за-
твердження Порядку обліку та роботи з дис-
циплінарними справами від 03.03.2016 № 49, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
25 березня 2016 р. за № 456/28586 та інші.

Також важливим кроком на шляху реформ 
державного управління стало Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 18 березня 
2015 р. № 227-р про схвалення Стратегії ре-
формування державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування в Україні 
на період до 2017 року та затвердження пла-
ну заходів щодо її реалізації та Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. 
№ 474 про схвалення Стратегії реформуван-
ня державного управління України на 2016–
2020 роки.

Стратегія реформування державної служ-
би та служби в органах місцевого самовряду-
вання в Україні на період до 2017 року та за-
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твердження плану заходів щодо її реалізації 
створена для визначення основних проблем, 
які потребують розв’язання, мету та шляхи ре-
алізації, індикаторів реформи державної служ-
би та служби в органах місцевого самовряду-
вання. Також даний документ містить у собі 
комплекс першочергових завдань і заходів, які 
спрямовані на забезпечення розвитку держав-
ної служби та служби в органах місцевого са-
моврядування [11].

З урахуванням європейського вибору та єв-
ропейської перспективи України, метою Стра-
тегії реформування державного управління 
України на 2016–2020 роки є вдосконалення 
системи державного управління і відповід-
но підвищення рівня конкурентоспроможності 
країни. Стратегія розроблена згідно з європей-
ськими стандартами належного адмініструван-
ня у питаннях трансформації системи органів 
державного управління [12].

Висновки. Перспектива членства у ЄС є 
стратегічним орієнтиром українських прагнень 
до перетворення і ключовою метою, заради 
якої проводяться реформи. Управлінська ді-
яльність державних службовців насамперед є 
діяльністю владною, яка повинна здійснювати-
ся згідно із суспільними та державними інтер-
есами.

Реформування системи державної влади в 
Україні вимагає оптимізації організаційно-пра-
вового забезпечення проходження державної 
служби, удосконалення адміністративно-пра-
вового статусу державних службовців, рецеп-
ції відповідного міжнародного та іноземного 
правового досвіду для досягнення поставленої 
мети вступу до Європейського Союзу.

Національне агентство України з питань 
державної служби та його апарат активно за-
ймається формуванням нормативно-правової 
бази для забезпечення ефективного функціо-
нування державних управлінців у системі дер-
жавного управління України.

Разом з нормативно-правовим забезпе-
ченням імплементації норм Закону України 
про державну службу, необхідно розробити 
дієвий механізм контролю за дотриманням 
законодавства про державну службу та забез-
печити захист законних прав та інтересів дер-
жавних службовців.

Необхідно розробити принципово нову мо-
дель управління системою підготовки, спеці-
алізації та підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування, спираючись на позитивні аспекти 
власної моделі управління та використовуючи 
міжнародний досвід підготовки, спеціалізації та 
підвищення кваліфікації державних службовців.

Також однією з успішних умов реформуван-
ня державного управління є стале фінансове 
забезпечення, Законом України «Про держав-
ну службу» передбачено реформування систе-
ми оплати праці державних службовців, стале 
фінансове забезпечення, які визначать рівень 
конкурентоспроможності державного службов-
ця на ринку праці, знизять рівень корупції, зро-
бивши систему оплати праці більш прозорою, 
передбачуваною та справедливою при її на-
рахуванні, що буде стимулом для подальшого 
професійного зросту та діяльності державних 
службовців. 

Удосконалення законодавства з питань дер-
жавної служби, визначення єдиних стандартів 
якості державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, забезпечення їх 
реалізації в усіх органах публічної влади доз-
волить зміцнити авторитет державної служ-
би, підвищити ефективність функціонування 
державних органів та їх апарату, забезпечити 
належну якість надання ними управлінських 
послуг громадянам, задовольняти їх законні 
права.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ СПЛАТИ УЗГОДЖЕНИХ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
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Автором статті здійснено аналіз нормативно закріплених правил, що визначають порядок виконання 
податкових зобов’язань. Особливу увагу приділено порядку подовження процедурних строків. Визна-
чено недоліки податкової системи та запропоновані шляхи вирішення проблем.

Ключові слова: податкові зобов’язання, процедурні строки, податкові платежі, сплата податків, 
податкова декларація.

Автором статьи осуществлен анализ нормативно закрепленных правил, определяющих порядок вы-
полнения налоговых обязательств. Особое внимание уделено порядку продления процедурных сроков. 
Определены недостатки налоговой системы и предложены пути решения проблем.

Ключевые слова: налоговые обязательства, процедурные сроки, налоговые платежи, уплата нало-
гов, налоговая декларация.

Braslavskyi R.H. FUNDAMENTALS OF PAYMENT OF AGREED TAX LIABILITIES
The author of the article analyzed the normatively fixed rules that determine the order of fulfillment of tax 

obligations. Particular attention is paid to the procedure for extending procedural deadlines. Deficiencies of the 
tax system are identified and ways of solving problems are suggested.

Key words: tax obligations, procedural terms, tax payments, payment of taxes, tax declaration.

Постановка проблеми. Для забезпе-
чення послідовності та системності пра-
возастосування важливу роль відіграє 
питання визначеності процедурних стро-
ків реалізації/виконання учасниками кон-
кретних суспільних відносин своїх прав та 
обов’язків. При цьому важливим є питання 
не тільки закріплення загальних строків, але 
й забезпечення належного конструювання 
правил їх продовження. 

Метою статті є здійснення аналізу нор-
мативно закріплених правил, що визнача-
ють порядок виконання податкових зобов’я-
зань та порядок подовження процедурних 
строків. 

Виклад основного матеріалу. У даному 
випадку нормативно закріплені правила, що 
визначають порядок продовження проце-
дурних строків, виступатимуть своєрідним 
техніко-юридичним механізмом за посеред-
ництвом якого загальні строки зазнавати-
муть трансформації у спеціальні строки.

Наочним чином відобразити відповідну 
модель переформатування процедурних 
строків можна за посередництвом наступ-
ної математичної формули: А + В = С, де 
А – кількість календарних величин (як пра-
вило днів), які визначають темпоральні межі 
загальних строків; В – кількість календарних 
величин (як правило днів), які визначають 
межі продовження загального строку; С – 
сумарна кількість календарних величин, яка 
і становить спеціальний строк.

Не відзначається послідовністю ситуа-
ція з правилами визначення процедурних 
строків, яка склалася у рамках суспільних 
відносин, пов’язаних зі сплатою податко-
вих платежів. Так, відповідно до положень 
п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України 
платник податків зобов’язаний самостійно 
сплатити суму податкового зобов’язання, 
зазначену у поданій ним податковій де-

кларації, протягом 10 календарних днів, 
що настають за останнім днем відповідно-
го граничного строку, передбаченого цим 
Кодексом для подання податкової декла-
рації [1]. Останній же день строку подання 
податкової декларації може визначатися, 
як у рамках загальних строків, так і у межах 
спеціальних строків. Правила визначення 
спеціального строку подання податкової 
декларації знайшли своє безпосереднє 
закріплення у рамках нормативних поло-
жень п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу 
України, де зазначається, що у тому ви-
падку, коли останній день строку подання 
податкової декларації припадає на вихід-
ний або святковий день, то останнім днем 
строку вважається операційний (банків-
ський) день, що настає за вихідним або 
святковим днем [1].

У даному випадку загальні строки подан-
ня податкової декларації, які визначаються 
приписами п. 49.18 ст. 49 Податкового ко-
дексу України, зазнають переформатуван-
ня у спеціальні строки, що здійснюється на 
основі правил, закріплених у межах поло-
жень п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу 
України. При цьому потрібно зазначити, що 
у контексті положень ст. 57 відсутні нор-
мативні положення, які б визначали пра-
вила продовження строків сплати податків 
та зборів. Фактично, мова йде про те, що 
у контексті системного правозастосування 
положень ст. 49 та ст. 57 Податкового ко-
дексу України існує не колізія, а прогалина 
у правозастосуванні.

Відповідне судження є принциповим у 
силу того, що колізія відбувається у тому 
випадку, коли у суперечність входять окре-
мі приписи чинного законодавства. Що ж 
стосується прогалини у праві, то вона буде 
саме тоді, коли відсутнє нормативне регу-
лювання конкретної сфери суспільної вза-
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ємодії, що призводить до невизначеності 
правозастосування. Слід зазначити, що в 
аспекті даних положень, потрібно говорити 
про те, що вони визначають порядок реалі-
зації різних податково-процедурних стадій, 
які хоча і знаходяться у послідовності сво-
єї реалізації на єдиній темпорально-проце-
дурній прямій, проте не є такими, що можуть 
зазнавати взаємоспівставлення правил, які 
визначають темпоральні межі їх реалізації. 
У зв’язку із цим ми не можемо говорити 
про наявність дійсної колізійності положень  
ст. 57 та ст. 49 Податкового кодексу Укра-
їни, проте повинні констатувати наявність 
прогалини у законодавстві, що є не менш 
деструктивним явищем у правозастосуван-
ні. Наочним чином відобразити такого роду 
правову ситуацію можливо шляхом кон-
струювання наступної темпорально-проце-
дурної прямої:

    А В                                                 C D 

де, А – останній день строку подання 
податкової декларації (визначаються по-
ложеннями п. 49.18 ст. 49 Податкового 
кодексу України); АВ – темпоральний від-
різок, який визначає продовження гранич-
ного строку подання податкової декларації  
(п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу Укра-
їни); ВС – загальний строк сплати податків 
(п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України); 
CD – темпоральний відрізок, який визна-
чає продовження граничного строку сплати 
податків (не врегульовано нормативно).

З вищезазначеної темпорально-проце-
дурної прямої вбачається, що відрізки АВ 
та CD визначають саме спеціальні стро-
ки у податковому правозастосуванні. При 
цьому потрібно зазначити, що строки, які 
окреслюються відрізком CD, на відміну від 
строків, що визначаються відрізком АВ, не 
отримали свого нормативного закріплен-
ня у рамках приписів чинного податково-
го законодавства. У зв’язку із цим виникає 
резонне запитання, яким способом можна 
подолати відповідну прогалину у податко-
вому правозастосуванні?

Насамперед слід зазначити, що у подат-
ковому законодавстві навряд чи вбачаєть-
ся за можливе застосування нормативних 
приписів за аналогією. Такий підхід обу-
мовлюється тим, що нормативні приписи, 
які визначають строки звітності та строки 
сплати податків та зборів, належать до різ-
них (самостійних) інститутів податкового 
законодавства. Так, строки, що визнача-
ють порядок подання податкової декларації 
знаходять свою реалізацію у рамках звіт-
них податкових процедур. Що ж стосується 
строків сплати податків, то вони знаходять 
своє застосування у рамках податкових про-
цедур зі сплати податків та зборів. У зв’язку 
із цим, ми не можемо говорити, про можли-
вість застосування такого техніко-юридич-
ного прийому, як аналогія законодавства 
в аспекті екстраполяції (переносу) правил 

продовження строків, що є закріпленими у 
п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України 
на правила, що визначають строки сплати 
податків та зборів у межах п. 57.1 ст. 57 По-
даткового кодексу України.

Єдиним ефективним способом подо-
лання відповідної прогалини є змістовне 
доповнення приписів чинного податково-
го законодавства, які закріплюють строки 
сплати платежів податкового характеру. 
У даному випадку варто зазначити, що ціл-
ком логічним було б здійснити виклад по-
ложення п. 57.1 ст. 57 Податкового кодек-
су України у наступній редакції: «Платник 
податків зобов’язаний самостійно сплатити 
суму податкового зобов’язання, зазначену у 
поданій ним податковій декларації, протягом 
10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку, 
передбаченого цим Кодексом для подання 
податкової декларації, крім випадків, вста-
новлених цим Кодексом. Якщо останній 
день строку сплати податкового зобов’я-
зання припадає на вихідний або святковий 
день, то останнім днем строку вважається 
перший робочий день, що настає за від-
повідним вихідним або святковим днем». 
Запропоновані зміни будуть відповідати і 
європейській практиці правозастосування. 
Так, Європейська конвенція про обчислення 
строків (ЕТS № 76) від 16 травня 1972 року, 
яка застосовується до обчислення строків 
у цивільних, комерційних і адміністративних 
справах, у ст. 5 вказує, що при обчисленні 
строку суботи, неділі та офіційні свята вра-
ховуються. Однак, якщо diesadquem (для 
цілей Конвенції термін «diesadquem» озна-
чає день, у який строк спливає) строку, до 
спливу якого має бути здійснена та чи інша 
дія, припадає на суботу, неділю, офіційне 
свято чи день, який вважається офіційним 
святом, встановлений строк продовжується 
на перший робочий день, який настає після 
них [2].

Також певних законодавчих змін потре-
бують і норми п. 49.20 ст. 49 Податково-
го кодексу України у частині визначення 
спеціальних строків подання податкових 
декларацій. Сьогодні правила подовження 
строків у межах п. 49.20 ст. 49 Податкового 
кодексу України прив’язані до операційного 
(банківського) дня, що настає за вихідним 
або святк овим днем. Тут не зовсім зрозу-
мілим вбачається підхід законодавця щодо 
прив’язки подання податкової декларації до 
контролюючого органу саме до операційно-
го (банківського) дня.

Відповідно до п. 1.21 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні», операційний день – це частина 
робочого дня банку або іншої установи – 
учасника платіжної системи, протягом якої 
приймаються від клієнтів документи на пе-
реказ і документи на відкликання та можна, 
за наявності технічної можливості, здійсни-
ти їх обробку, передачу та виконання. Три-
валість операційного дня встановлюється 
банком або іншою установою – учасником 
платіжної системи самостійно та закріплю-
ється в їх внутрішніх нормативних актах [3].
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Висновки. Логічним було б здійснити 
виклад положення п. 49.20 ст. 49 Податко-
вого кодексу України у наступній редакції: 
«Якщо останній день строку подання подат-
кової декларації припадає на вихідний або 
святковий день, то останнім днем стро-
ку вважається перший робочий день, що 
настає за відповідним вихідним або святко-
вим днем. Граничні строки подання подат-
кової декларації можуть бути збільшені за 
правилами та на підставах, які передбачені 
цим Кодексом».
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
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У статті розкривається правовий статус Національної поліції як сторони адміністративного судово-
го процесу, який, на думку автора, включає в себе два аспекти: матеріально-правовий (сукупність 
повноважень та обов’язків вказаного суб’єкта, які закріплені в матеріальному адміністративному пра-
ві) та процесуальний (сукупність прав та обов’язків цього суб’єкта, якими він володіє як сторона ад-
міністративного судового процесу) аспекти. Основна ідея роботи полягає в тому, що процесуальний 
статус вказаного органу суттєво залежить від обсягу наявних в нього повноважень та обов’язків в ма-
теріальному праві. Автор доводить, що обмеженість Національної поліції в матеріально-правовій сфері 
обмежує й реалізацію його процесуальної правосуб’єктності.

Ключові слова: адміністративне  судочинство,  адміністративний  процес,  Національна  поліція, 
процесуальна правосуб’єктність.

В статье описывается правовой статус Национальной полиции как стороны административного су-
дебного процесса, который, по мнению автора, включает в себя два аспекта: материально-правовой 
(совокупность полномочий и обязанностей указанного субъекта, которые закреплены в материальном 
административном праве) и процессуальный (совокупность прав и обязанностей этого субъекта, кото-
рыми он обладает как сторона административного судебного процесса) аспекты. Основная идея рабо-
ты заключается в том, что процессуальный статус указанного органа существенно зависит от объема 
имеющихся у него полномочий и обязанностей в материальном праве. Автор доказывает, что ограни-
ченность Национальной полиции в материально-правовой сфере ограничивает и реализацию его про-
цессуальной правосубъектности.

Ключевые слова: административное судопроизводство, административный процесс, Националь-
ная полиция, процессуальная правосубъектность.

Budarnyy O.V. LEGAL STATUS OF NATIONAL POLICY AS A PART OF ADMINISTRATIVE  
JUDICIAL PROCESS

The article describes the legal status of the National Police as a part of administrative judicial process, 
which, according to the author, includes two aspects: the material and legal (the set of powers and responsibil-
ities of the specified subject, which are enshrined in the material administrative law) and procedural aspects 
(the set of powers and responsibilities of this body, which are enshrined in material administrative law) and 
procedural aspects (the set of rights and obligations of this entity, which he owns as a part of administrative 
judicial process). The main idea of the work is that the procedural status of this body essentially depends on the 
extent of his powers and responsibilities in material law. The author argues that the limitations of the National 
Police in the substantive sphere, restricts the implementation of his procedural rights.

Key words: administrative justice, administrative process, National Police, procedural personality.

Постановка проблеми. У зв’язку з ре-
формуванням вітчизняної правоохоронної 
системи, прийняттям нового Закону України 
«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. 
№ 580-VIII (далі – Закон про Національну по-
ліцію) [1] постала необхідність досліджен-
ня правового статусу вказаного органу як 
сторони у справах, що розглядаються адмі-
ністративними судами. Справа в тому, що 
адміністративна юстиція в статті 2 Кодексу 
адміністративного судочинства України від 
06.07.2005 р. № 2747-IV (далі – КАС Украї-
ни) визначає своїм завданням захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб у сфері публіч-
но-правових відносин від порушень з боку 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових 
осіб, інших суб'єктів під час здійснення ними 
владних управлінських функцій [2]. Важливе 
місце в діяльності адміністративної юстиції 
займає розгляд справ, де стороною висту-
пає Національна поліція, так як вказаний ор-

ган наділений особливими повноваженнями 
в сфері досудового розслідування правопо-
рушень, забезпечення публічного порядку, 
застосування фізичної сили чи зброї та ін., 
неправильна реалізація яких несе суттєву за-
грозу для прав людини в Україні.

Таким чином, справи, які розглядаються 
адміністративними судами за участі органів 
і посадових осіб Національної поліції, є пев-
ним «лакмусовим папірцем», який дозволяє 
виявити недоліки у діяльності вказаного орга-
ну, а також визначити шляхи удосконалення 
його правового статусу в подальшому.

Ступінь розробленості проблеми. Пра-
вовий статус Національної поліції ставав 
предметом наукових досліджень О.М. Бан-
дурки, Ю.П. Битяка, В.В. Гаркуши, М.В. Ка-
лашника, Т.О. Коломоєць, Н.П. Матюхіної, 
Т.П. Мінки, Р.В. Миронюка, Р.С. Мельника, 
О.С. Передерія та багатьох інших науков-
ців. Проте більшість вказаних досліджень 
стосувалися окремих аспектів правового ста-
тусу поліцейських чи Національної поліції як 
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суб’єкта владних повноважень або здійсню-
валися в контексті аналізу статусу МВС чи мі-
ліції. В той же час, існують деякі досліджен-
ня, які стосуються участі суб’єктів владних 
повноважень в адміністративному процесі. 
До таких, наприклад, можна віднести моно-
графію В.М. Бевзенка «Участь в адміністра-
тивному судочинстві України суб’єктів влад-
них повноважень: правові засади, підстави та 
форми», але подібні праці висвітлюють лише 
загальні питання участі суб’єкта владних 
повноважень в адміністративному судочин-
стві, не зосереджуючись окремо на діяльно-
сті Національної поліції.

Таким чином, правовий статус Національ-
ної поліції як сторони у справах, що розгля-
дається адміністративними судами, ще не 
ставав предметом окремого наукового дослі-
дження, що обґрунтовує актуальність доктри-
нальних розвідок у вказаному напрямку.

Метою статті є висвітлення сутності пра-
вового статусу Національної поліції як сто-
рони судового адміністративного процесу. 
Для досягнення вказаної мети необхідно 
виконати завдання з аналізу змістовного 
наповнення правового статусу Національної 
поліції, зрозуміти, які ж складові відносять-
ся до правового статусу Національної поліції 
саме як сторони в адміністративному судо-
чинстві, виявити недоліки вказаного правово-
го статусу.

Виклад основного матеріалу. Як зазна-
чає О.С. Передерій, головним елементом 
у структурі правового статусу Національної 
поліції є компетенція цього органу та його 
обов’язки [3, с. 36]. Саме сукупність повнова-
жень та обов’язків визначають сутність пра-
вового статусу будь-якого суб’єкта публічної 
адміністрації, в тому числі й Національної 
поліції. Тим не менш, якщо ми говоримо про 
статус суб’єкта публічної адміністрації як сто-
рони адміністративного судового процесу, то 
ми маємо розуміти, що його правовий статус 
поза адміністративним судовим процесом та 
як сторони цього процесу є різним. У сфе-
рі матеріального права Національна поліція 
знаходиться з приватними особами у субор-
динаційних відносинах, у той же час, після 
початку розгляду адміністративної справи ці 
нерівні суб’єкти урівноважуються та вступа-
ють в змагальний судовий процес, володію-
чи однаковим обсягом процесуальних прав і 
обов’язків.

Отже, ми виходимо з того, що правовий 
статус органів і посадових осіб Національної 
поліції як сторони у справах, що розглядають-
ся адміністративними судами, складається з 
матеріально-правового статусу (повноважень 
і юридичних обов’язків, здійснення (чи не 
здійснення) яких становить публічно-право-
вий спір, який розглядається у межах судової 
адміністративної справи) і процесуально-пра-
вового статусу, тобто прав і обов’язків сторо-
ни в адміністративній справі. 

Ключовим питанням в аспекті цього є 
відмінності у вказаних правових статусах, 
які, тим не менш, знаходяться в залежності 
один від одного. Оскільки у матеріально-пра-
вових відносинах органи і посадові особи 
Національної поліції виступають як суб’єк-

ти владних повноважень, чиї рішення чи дії 
можуть породжувати юридичні наслідки для 
фізичних чи юридичних осіб, то для приват-
них осіб вказані відносини характеризують-
ся юридичною підпорядкованістю. Органи і 
посадові особи Національної поліції в цих від-
носинах виступають саме як суб’єкти владних 
повноважень, а не, наприклад, як контрагент 
за цивільним договором.

 У цьому контексті, зазвичай, йдеться про 
правовідносини, які реалізуються у відповід-
ному адміністративному провадженні. Мова 
йде про провадження, що мають установчий 
характер (наприклад, утворення органів по-
ліції), провадження, що мають правотворчий 
характер (наприклад, ухвалення підзаконних 
нормативно-правових актів у формі наказу 
Міністра внутрішніх справ України), правоохо-
ронні провадження (наприклад, розгляд ком-
петентною посадовою особою поліції скар-
ги громадянина на дії підлеглих) [4, с. 237],  
контрольне провадження (Д.В. Лученко, 
наприклад, у своїй дисертації «Контроль-
не провадження» виділяє такі їх види: кон-
трольне провадження, яке здійснюється у 
формі перевірки; контрольне провадження, 
яке здійснюється у формі ревізії; контроль-
не провадження, яке здійснюється у формі 
обстеження; контрольне провадження, яке 
здійснюється у формі спостереження; кон-
трольне провадження, яке здійснюється у 
формі аналізу інформаційних матеріалів, зві-
тів і повідомлень; контрольне провадження, 
яке здійснюється у формі рейдів і оглядів і 
т.і.) [5, с. 10]. Цим провадженням властива 
певна стадійність, тобто поділ на стадії, все-
редині яких можна виділяти також етапи і ок-
ремі процесуальні дії [6, с. 211].

У той же час, процесуальні відносини у ме-
жах судової адміністративної справи є сут-
нісно іншими. У них органи і посадові особи 
Національної поліції, з одного боку, і фізичні 
й юридичні особи, з іншого боку, як сторони 
в процесі перебувають у рівному становищі, 
мають рівні права, якими зобов’язані добро-
совісно користуватися (ч. 1, 2 ст. 49 КАС Укра-
їни), і повинні виконувати вимоги головуючого 
у процесі судді, що розглядає справу. Крім 
того, процесуальні відносини є своєрідним 
наслідком матеріально-правових відносин. Їх 
виникнення пов’язано з тим, що між фізич-
ною чи юридичною особою та органом чи 
посадовою особою Національної поліції виник 
публічно-правовий спір, який переданий на 
розгляд адміністративного суду. 

Початком процесуальних відносин і, відпо-
відно, моментом, коли виникають процесу-
альні права і обов’язки, є рішення суду про 
порушення провадження в адміністративній 
справі. Це важливий момент, адже про існу-
вання процесуальних правовідносин можна 
говорити не тоді, коли приватна особа вирі-
шила звернутися з адміністративним позо-
вом чи подала цей позов до канцелярії суду, 
адже позов може бути повернутий позивачеві 
через певні недоліки, а саме з моменту, коли 
суд, визнавши поданий адміністративний по-
зов таким, що відповідає вимогам закону, 
приймає ухвалу про відкриття провадження у 
справі. 
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При цьому, провадженню в адміністра-
тивній справі також властива стадійність. 
Зокрема, виділяють такі стадії: 1) відкриття 
провадження у справі; 2) підготовка спра-
ви до судового розгляду; 3) розгляд справи 
та ухвалення судового рішення; 4) перегляд 
судових рішень; 5) виконання судових рішень 
[6, с. 209]. У змісті кожної з цих стадій та-
кож можна виділити певні обов’язкові і фа-
культативні етапи. Так, на стадії підготовки 
справи до судового розгляду може бути етап 
попереднього судового засідання, призна-
чення і проведення судової експертизи тощо.

Говорячи про матеріально-правовий ста-
тус органів і посадових осіб Національної по-
ліції, ми маємо звернутися до їхніх повнова-
жень і обов’язків, у зв’язку із здійсненням яких 
виникають публічно-правові спори, що мо-
жуть передаватися на розгляд адміністратив-
них судів. Стаття 23 Закону про Національну 
поліцію закріплює повноваження Національ-
ної поліції. Вказаний перелік повноважень є 
доволі широким, налічує 26 пунктів та наділяє 
Національну поліцію, наприклад, повнова-
женнями здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність, здійснювати своєчасне реагуван-
ня на заяви та повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення, події, вжи-
вати заходів для забезпечення публічного по-
рядку й безпеки в публічних місцях тощо. Цей 
перелік повноважень є вичерпним і не підля-
гає розширювальному тлумаченню, зокрема, 
через заборону відносити до компетенції по-
ліції будь-які додаткові повноваження, крім 
тих, що встановлені законом. Окремо важли-
во підкреслити, що ці повноваження мають 
обов’язково доповнюватися процедурами 
їх реалізації. Відсутність норм, які регла-
ментують порядок здійснення повноважень, 
має розглядатися як обставина, що ставить 
під сумнів можливість реалізації органами і 
посадовими особами своїх повноважень.

На рівні конкретних органів поліції наведені 
повноваження здійснюються поліцейськими. 
Поліцейські, які наділені публічно-владними, 
тобто зовнішніми, адресованими фізичним 
і юридичним особам повноваженнями, є 
посадовими особами поліції. Обов’язки полі-
цейських закріплені у ст. 18 Закону про Наці-
ональну поліцію. Поліцейський зобов’язаний: 
1) неухильно дотримуватися положень Кон-
ституції України, законів України та інших нор-
мативно-правових актів, що регламентують 
діяльність поліції, та Присяги поліцейсько-
го; 2) професійно виконувати свої службові 
обов’язки відповідно до вимог норматив-
но-правових актів, посадових (функціональ-
них) обов’язків, наказів керівництва; 3) пова-
жати і не порушувати прав і свобод людини; 
4) надавати невідкладну, зокрема домедичну 
і медичну, допомогу особам, які постраждали 
внаслідок правопорушень, нещасних випад-
ків, а також особам, які опинилися в безпо-
радному стані або стані, небезпечному для 
їхнього життя чи здоров’я; 5) зберігати ін-
формацію з обмеженим доступом, яка стала 
йому відома у зв’язку з виконанням службо-
вих обов’язків; 6) інформувати безпосеред-
нього керівника про обставини, що унемож-
ливлюють його подальшу службу в поліції або 

перебування на займаній посаді. Ці обов’язки 
важливі не лише у зв’язку із реалізацією полі-
цейськими повноважень, покладених на полі-
цію, але й у зв’язку з вирішенням питання про 
притягнення поліцейського до дисциплінар-
ної відповідальності і розглядом адміністра-
тивних позовів щодо оскарження застосуван-
ня заходів дисциплінарної відповідальності. 

Процесуальний статус органів і посадових 
осіб Національної поліції як сторони в ад-
міністративні справі регламентований КАС 
України. Ці органи і посадові особи мають 
бути наділені адміністративною процесуаль-
ною правосуб’єктністю, тобто бути здатни-
ми виступати стороною у справі. Частина 1 
ст. 48 КАС України передбачає, що здатність 
мати процесуальні права та обов'язки в адмі-
ністративному судочинстві (адміністративна 
процесуальна правоздатність) визнається за 
громадянами України, іноземцями, особами 
без громадянства, органами державної вла-
ди, іншими державними органами, органами 
влади Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування, їхніми посадови-
ми і службовими особами, підприємствами, 
установами, організаціями (юридичними осо-
бами). 

При цьому, для визначення наявності у пев-
ного органу чи посадової особи Національної 
поліції адміністративної процесуальної пра-
восуб’єктності, важливо розуміти сутність і 
юридичний зміст матеріально-правових адмі-
ністративних відносин, в яких виник спір між 
приватною особою і органом чи посадовою 
особою Національної поліції. Якщо певна 
посадова особа не уповноважена виступати 
суб’єктом відповідних матеріально-правих 
відносин, то вона і не може ухвалити рішення 
чи здійснити дію або бездіяльність, що мо-
жуть бути оскаржені й, відповідно, ця особа 
не має адміністративної процесуальної пра-
воздатності. Те саме стосується і органів На-
ціональної поліції. Процесуальною правоз-
датністю наділені саме ці органи, що утворені 
як юридичні особи публічного права, а не їх 
структурні підрозділи, відділи тощо. Отже, 
позови мають заявлятися проти цих органів, 
а не підрозділів. 

Права і обов’язки органів і посадових осіб 
Національної поліції у загальному вигляді 
врегульовані статтями 49, 51 КАС України. 
Відповідно до ч. 3 ст. 49 КАС України, осо-
би, які беруть участь у справі, мають право: 
1) знати про дату, час і місце судового роз-
гляду справи, про всі судові рішення, які ух-
валюються у справі та стосуються їхніх інте-
ресів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 
3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати 
усні та письмові пояснення, доводи та запе-
речення; 5) подавати докази, брати участь у 
дослідженні доказів; 6) висловлювати свою 
думку з питань, які виникають під час розгля-
ду справи, задавати питання іншим особам, 
які беруть участь у справі, свідкам, експер-
там, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати 
заперечення проти клопотань, доводів і мір-
кувань інших осіб; 8) знайомитися з техніч-
ним записом, журналом судового засідання, 
протоколом про вчинення окремої процесу-
альної дії і подавати письмові зауваження до 
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них; 9) робити із матеріалів справи виписки, 
знімати з них копії, одержувати копії судових 
рішень; 10) оскаржувати судові рішення у ча-
стині, що стосується їхніх інтересів; 11) кори-
стуватися іншими процесуальними правами, 
наданими їм цим кодексом. 

До цього переліку стаття 51 КАС України 
додає, що позивач має право в будь-який 
час до закінчення судового розгляду збіль-
шити або зменшити розмір позовних вимог, 
або відмовитися від адміністративного позо-
ву. Позивач має право відмовитися від адмі-
ністративного позову у суді апеляційної чи 
касаційної інстанції до закінчення відповідно 
апеляційного чи касаційного розгляду. Пози-
вач має право до початку судового розгляду 
справи по суті змінити предмет або підста-
ву позову шляхом подання письмової заяви. 
Відповідач має право визнати адміністратив-
ний позов повністю або частково, подати за-
перечення проти адміністративного позову. 

Частина 3 ст. 51 КАС України закріплює, 
що сторони можуть досягнути примирення на 
будь-якій стадії адміністративного процесу, 
що є підставою для закриття провадження в 
адміністративній справі. На важливості при-
мирення (урегулювання шляхом переговорів) 
як способу вирішення адміністративних спо-
рів наголошує і Рекомендація Rec (2001) 9 
Комітету Міністрів держав – членів Ради Єв-
ропи про альтернативні методи врегулюван-
ня спорів між адміністративними органами і 
приватними особами від 05.09.2001 р. [7].

У той же час, можливості щодо застосуван-
ня процедури примирення сторін для органів 
і посадових осіб Національної поліції, а так 
само і для інших суб’єктів владних повнова-
жень, дуже обмежені. Адміністративна прак-
тика сьогодні складається таким чином, що 
ця процесуальна дія з боку названих суб’єктів 
може бути вчинена тільки, якщо існує норма 
права, що дозволяє це робити (наприклад, 
коли йдеться про дискреційні повноваження). 
Власне, і згадана Рекомендація Rec (2001) 9 
Ради Європи про альтернативні методи вре-
гулювання спорів між адміністративними ор-
ганами і приватними особами у п. 3 перед-
бачає, що посадові особи, що беруть участь 
у процедурі, метою якої є досягнення врегу-
лювання шляхом переговорів, мають одер-
жати достатні повноваження за законом для 
того, щоб мати змогу йти на компроміс. Від-
сутність таких повноважень зводить нанівець 
здатність органів і посадових осіб Національ-
ної поліції використовувати такий процесу-
альний механізм, як укладення мирової уго-
ди. О.Д. Сидєльніков, наприклад, у дисертації 

«Інститут примирення сторін в адміністратив-
ному судочинстві» неодноразово наголошує 
на необхідності розширення повноважень 
суб’єкта владних повноважень у матеріаль-
но-правовій сфері, аби зробити можливим 
примирення сторін в адміністративному про-
цесі [8], підтверджуючи, таким чином, наше 
ствердження про зв’язок матеріально-право-
вого статусу Національної поліції з її стату-
сом як сторони адміністративного судового 
процесу.

Висновки. Таким чином, процесуальний 
статус органів і посадових осіб Національ-
ної поліції залежить від обсягу наявних в 
них прав та обов’язків в матеріальному пра-
ві (матеріально-правового аспекту їхнього 
правового статусу). Якщо вказані суб’єкти є 
обмеженими в матеріально- правовій сфері, 
то і реалізація їхнього процесуального стату-
су, відповідно, також обмежується. Вказаний 
висновок демонструє важливість поєднан-
ня матеріального та процесуального аспек-
тів у визначенні правового статусу органів і 
посадових осіб Національної поліції як сторо-
ни адміністративного судового процесу.
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Статтю присвячено дослідженню механізму правового регулювання права на інформацію та інших 
інформаційних прав у забезпеченні людини якісною питною водою.
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Статья посвящена исследованию механизма правового регулирования права на информацию и дру-
гих информационных прав в обеспечении человека качественной питьевой водой.
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Vitiv V.A. LEGAL REGULATION OF OBTAINING INFORMATION ON DRINKING WATER QUALITY
The article is devoted to the investigation of the mechanism of legal regulation of the right to information 

and other information rights in providing people with high-quality drinking water.
Key words: environmental information, information rights, condition of drinking water, access to informa-

tion, environmental awareness.

Постановка проблеми. Відмова Спо-
лучених Штатів Америки від виконання Па-
ризької угоди по клімату 2015 року ставить 
перед міжнародною спільнотою проблему 
неспроможності консолідації зусиль перед 
викликами екологічної катастрофи. Разом 
з цим, успіх громадських організацій дово-
дить необхідність розробки нових підходів до 
контролю суспільства за змінами навколиш-
нього природного середовища, акцентуючи 
увагу на превентивних засобах інформуван-
ня та отримання інформації про небезпеки 
оточуючих природних умов. Особливість ме-
ханізмів пасивного доступу до екологічної ін-
формації вимагає перегляду правової приро-
ди права на доступ до екологічної інформації 
порівняно із правом на доступ до інформації 
та свободою її поширення, які, за тлумачен-
ням Європейського суду з прав людини в рі-
шенні по справі «Угорський Хельсінський ко-
мітет проти Угорщини» (Заява № 18030/11) 
від 08.11.2016 р., не повинні накладати на 
державу обов’язків із самостійного збору та 
регулярного надання інформації.

Ступінь розробленості проблеми. Тео-
ретичною розробкою права на якісну та без-
печну питну воду займались вітчизняні вчені 
В.В. Ладиченко, Л.О. Головко, Н.В. Обіюх та 
ін. В.В. Ладиченком було розроблено теоре-
тико-правові засади концепції права людини 
на якісну та безпечну питну воду та визна-
чено концепцію забезпечення права людини 
на якісну та безпечну питну воду як складову 
системи гарантій права людини на життя [1]. 

У вітчизняних наукових дослідженнях 
міститься певна невизначеність серед скла-
дових інформаційних прав та свобод з їх 
співвідношенням між собою, тим не менш, 
право на інформацію про навколишнє при-
родне середовище (екологічну інформацію) 
стало предметом дослідження таких укра-
їнських вчених, як В.І. Андрейцев, Г.В. Ба-
люк, Ю.О. Вовк, А.П. Гетьман, В.І. Гордєєв, 
І.І. Каракаш, Н.Р. Кобецький, В.В. Костиць-

кий, С.М. Кравченко, М.В. Краснова, Н.Р. Ма-
лишева, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга та 
деяких інших. 

Відзначити слід дослідження А.О. Матвей-
чік, в якому вперше було розглянуто важливу 
проблему термінології особистого немайново-
го права на інформацію «про стан навколиш-
нього природного середовища», «екологічну 
інформацію» та «довкілля», предметом якої 
стало співвідношення цих термінів [2]. 

Проте, наскільки нам відомо, в наукових 
розвідках відсутні спеціальні дослідження ін-
формаційних прав та свобод щодо реалізації 
права на якісну та безпечну питну воду.

Мета статті – дослідження права люди-
ни на якісну та безпечну питну воду в адмі-
ністративно-правових механізмах захисту ін-
формаційних прав людини. 

Виклад основного матеріалу. В суспіль-
стві ХХІ століття вирішення завдань охорони 
навколишнього природного середовища тіс-
но переплітаються із глобальним інформацій-
ним простором.

З метою забезпечення безпеки прав та ін-
тересів осіб, стан яких залежить від безпеки 
інформаційних технологій, Генеральна асамб-
лея ООН ухвалила резолюцію Генеральної 
Асамблеї ООН № A/RES/64/211, покликану 
забезпечити державами реалізацію прав лю-
дини в інформаційному середовищі [3]. 

Інформаційні права та свободи представ-
ляють собою групу основних, невід’ємних 
прав, змістом яких є отримання, збір, збе-
рігання, створення, знищення інформації та 
допоміжних прав в різних сферах. 

За своєю природою інформаційні права 
охоплюють свободу інформації, право на ін-
формацію, право на доступ до інформації, 
право на доступ до суспільно важливої ін-
формації, право на правову інформацію, пра-
во на захист персональних даних та будь-якої 
інформації, що стосується приватного життя, 
право на знищення персональних даних в 
автоматизованих системах.
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Загальні положення права на інформацію 
містяться в ст. 9 Закону України «Про інфор-
мацію», якою гарантовано, що всі громадяни 
України, юридичні особи і державні органи 
мають право на інформацію. Проте зазначе-
ним законом не задовольняються суспільні 
потреби в інформації у сфері навколишнього 
природного середовища та якості і безпеки, 
зокрема питної води [4].

Застосування інструментів правового ре-
гулювання в широкому спектрі правовідносин 
(охорона громадського порядку, реалізація 
права на доступ до правосуддя тощо) дозво-
ляє розглядати інформаційні права та свобо-
ди як універсальні. Таким чином, інформацій-
ні права людини можуть бути допоміжними в 
реалізації інших категорій прав, що є необхід-
ними для належного розвитку особистості та 
функціонування держави.

Важливим елементом добробуту людини 
та дотримання основних її прав, включаючи 
право на життя, становить адекватна охоро-
на навколишнього природного середовища. 
Отже, право на питну воду становить наріжний 
камінь права на гідний рівень життя, здоров’я 
та безпечне природне середовище.

В резолюції Генеральної Асамблеї ООН  
№ 64/292 від 28 липня 2010 року та комента-
рі Комітету ООН з економічних, соціальних та 
культурних прав № 15 від 2002 року визначено 
право на питну воду та належний санітарний 
стан як обов’язкову складову основного права 
людини на життя та здоров’я [5].

Досліджуючи права на інформацію про 
стан питної води, слід вказати, що це пра-
во відноситься до права на інформацію про 
навколишнє природне середовище. Статтею 
50 Конституції України гарантовано вільний 
доступ до інформації про стан довкілля. Через 
відсутність нормативного визначення терміну 
«довкілля» нами підтримується термінологіч-
ний підхід А.І. Матвейчік, якою обґрунтовано 
використання широкого терміну «навколишнє 
природне середовище», під яким включається 
не лише «екологічна інформація», а й будь-яка 
інша інформація, що може становити приро-
доресурсний характер [2]. 

Правове регулювання питної води та пит-
ного водопостачання в Україні регулюється 
системою нормативно-правових актів різ-
них галузей права. Правовідносини у сфері 
централізованого водопостачання регулю-
ються положеннями житлово-комунального 
законодавства, правовідносини з видобуван-
ня, очистки води – нормами водного, еколо-
гічного законодавства та законами про надра.

Спеціальною нормою ст. 9 Закону Укра-
їни «Про питну воду та питне водопостачан-
ня» вказано, що кожному споживачеві питної 
води державою гарантується право вільного 
доступу до інформації про якість питної води. 
Згідно з положеннями вищевказаної норми 
для забезпечення кожному права на доступ 
до інформації центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
житлово-комунального господарства, щороку 
готує й оприлюднює в порядку, встановлено-
му Кабінетом Міністрів України, Національну 
доповідь про якість питної води та стан питно-
го водопостачання в Україні [6]. 

Порядок підготовки та оприлюднення Наці-
ональної доповіді визначено Постановою КМУ 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 29 квітня 2004 р. № 576» 
від 24 лютого 2016 року. Постановою перед-
бачено, що текст Національної доповіді підго-
товлюватиметься протягом лютого – жовтня, 
а оприлюднення відбудеться в листопаді шля-
хом опублікування на офіційному веб-сайті Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства 
України. Окрім цього, Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України забезпечує 
зацікавлені органи державної влади, громад-
ські організації, підприємства, установи, орга-
нізації та громадян інформацією про випадки 
і причини забруднення питної води, порядок 
розрахунку тарифів на послуги централізова-
ного водопостачання і водовідведення [7]. 

У разі, коли питна вода має відхилення за 
показниками від державного стандарту, ор-
гани місцевого самоврядування інформують 
споживачів через засоби масової інформації 
про її якість та вживають заходів, пов'язаних з 
відверненням загрози здоров'ю людей.

Національним законодавством питна вода 
визначена як вода, призначена для споживан-
ня людиною (водопровідна, фасована, з бю-
ветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та 
каптажів джерел), для використання спожи-
вачами для задоволення фізіологічних, сані-
тарно-гігієнічних, побутових та господарських 
потреб, а також для виробництва продукції, 
що потребує її використання, склад якої за 
органолептичними, мікробіологічними, пара-
зитологічними, хімічними, фізичними та раді-
аційними показниками відповідає гігієнічним 
вимогам (ст. 1 Закону України «Про питну воду 
та питне водопостачання»). Із змісту поняття 
«питної води» Закону України «Про питну воду 
та питне водопостачання» інформація про 
якість питної води складається з органолеп-
тичних, мікробіологічних, паразитологічних, хі-
мічних, фізичних та радіаційних показників [6]. 
Виходячи з визначення поняття питної води 
та змісту Конвенції про доступ до інформа-
ції, участь громадськості в процесі прийнят-
тя рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля (Орхуська Конвен-
ція), Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання» інформація про питну воду, 
як і екологічна інформація, означає будь-яку 
інформацію в письмовій, аудіовізуальній, елек-
тронній чи будь-якій іншій матеріальній формі 
про: а) стан таких складових навколишнього 
середовища, як вода, її компоненти, відповід-
ність її чинним санітарно-гігієнічним нормам 
(наприклад, вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10), 
включаючи генетично змінені організми, та 
взаємодію між цими складовими; б) факто-
ри, такі, як: речовини, енергія, випромінюван-
ня, а також діяльність або заходи, включаючи 
адміністративні заходи, угоди в галузі питно-
го водопостачання, політику, законодавство, 
плани і програми, що впливають або можуть 
впливати на складові питного водопостачан-
ня, яке включає аналіз затрат і результатів та 
інший економічний аналіз і припущення, вико-
ристані в процесі прийняття рішень з питань, 
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що стосуються стану питної води та питного 
водопостачання; в) стан здоров'я та безпеки 
людей, вплив на життя людей доступу до дже-
рел якісної питної води та санітарно-гігієніч-
них умов [8].

Незважаючи на те, що Закон України «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища» має загальний статус відносно Закону 
України «Про питну воду та питне водопоста-
чання», в забезпеченні права на якісну питну 
воду значна кількість норм правового регулю-
вання обігу інформації про природні ресур-
си міститься саме в першому з них. Згідно з 
нормами цього закону громадяни мають пра-
во збирати, створювати, зберігати та поши-
рювати інформацію про участь в обговоренні 
та внесенні пропозицій до проектів норматив-
но-правових актів, матеріалів щодо розміщен-
ня, будівництва і реконструкції об'єктів, які 
можуть негативно впливати на стан навколиш-
нього природного середовища, внесення 
пропозицій до органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, юридичних 
осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з 
цих питань у публічних слуханнях або відкри-
тих засіданнях з питань впливу запланованої 
діяльності на навколишнє природне середови-
ще на стадіях розміщення, проектування, бу-
дівництва і реконструкції об'єктів та у прове-
денні громадської екологічної експертизи [9]. 
Наведені вище права гарантуються вільним 
доступом до інформації про стан навколиш-
нього природного середовища (екологічна ін-
формація) та вільне отримання, використання, 
поширення та зберігання такої інформації, за 
винятком обмежень, встановлених законом. 

Аналіз змісту ст. 10 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного сере-
довища» дозволяє виділити ряд інформацій-
них прав громадян, які реалізуються шляхом 
впровадження механізму забезпечення здійс-
нення державного та громадського контролю 
за додержанням законодавства про охоро-
ну навколишнього природного середовища, 
участі громадських організацій та громадян у 
діяльності щодо охорони навколишнього при-
родного середовища, створенням та функціо-
нуванням мережі загальнодержавної екологіч-
ної автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи забезпечення доступу до екологічної 
інформації [9].

Дослідниця державно-правових гарантій 
права на питну воду Н.В. Обіюх виділяє гру-
пу безпосередньо пов’язаних з інформацій-
ними правами людини механізмів забезпе-
чення доступу до інформації про стан питної 
води. Такими гарантіями виступають: ефек-
тивне здійснення державного та громад-
ського екологічного моніторингу за станом 
об’єктів питного водопостачання; додержання 
обов’язків суб’єктами господарювання щодо 
попередження та прогнозування негативного 
впливу господарської діяльності на водні еко-
системи; вільний доступ населення до інфор-
мації про якість питних водних ресурсів, стан 
питного водопостачання [10].

На нашу думку, ефективність реалізації ін-
формаційних прав у сфері доступу до інфор-
мації про стан питної води залежить від чіткої 
регламентації інформаційної діяльності роз-

порядників інформації, об’єктивності, повноти 
даних, своєчасності подання інформації та її 
доступність.

Окрім вказаного вище, Закон України «Про 
питну воду та питне водопостачання» містить 
обов’язок збору інформації щодо прогнозу-
вання впливу господарської, інвестиційної та 
іншої діяльності на стан джерел та систем 
водопостачання, вільного доступу до інфор-
мації про якість води, систем водопостачан-
ня, порядку формування тарифів на послуги 
водопостачання і водовідведення [6].

Система державного механізму забезпе-
чення населення інформацією про стан пит-
ної води складається з центральних органів 
виконавчої влади, що реалізовують державну 
політику у сфері житлово-комунального госпо-
дарства. Вони щороку готують і оприлюдню-
ють в порядку, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України. Національну доповідь про якість 
питної води та стан питного водопостачання.

Законом України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» на органи 
управління охороною навколишнього природ-
ного середовища покладено функції спосте-
реження, дослідження, екологічної експерти-
зи, контролю, прогнозування, програмування, 
інформування та іншої виконавчо-розпорядчої 
діяльності. Місцеві органи самоврядування 
на своїй території і в межах своєї компетенції 
забезпечують реалізацію екологічної політики 
України, екологічних прав громадян, затвер-
джують з урахуванням екологічних вимог про-
екти планування забудови населених пунктів, 
їх генеральні плани та схеми промислових 
вузлів, організовують вивчення навколишньо-
го природного середовища, організовують, в 
разі необхідності, проведення екологічної екс-
пертизи, забезпечують інформування насе-
лення про стан навколишнього природного 
середовища, функціонування місцевих еколо-
гічних автоматизованих інформаційно-аналі-
тичних систем [9]. 

Зважаючи на особливу складність процесу 
забезпечення якості та безпеки питної води в 
процесі видобування, обробки, поставки спо-
живачу, особливу частину права на питну воду 
складають інформаційні обов’язки суб’єкта 
господарювання та органів державної влади 
щодо збору та поширення інформації про стан 
питної води та прогноз її якості без наявності 
конкретного запиту від зацікавлених осіб. 

Серед таких обов’язків виділяється зо-
бов’язання інформувати населення щодо без-
пеки, нормування та інші. Обов’язок самостій-
но інформувати споживача становить собою 
право на поінформованість. 

В якості самостійного терміну «поінформо-
ваність» використано під час прийняття Ор-
хуської Конвенції як засіб, який дає можли-
вість громадськості реагувати на порушення 
своїх прав, а органам державної влади вести 
належний облік таких інтересів. Через відсут-
ність визначення права на поінформованість, 
це питання стало предметом різних підходів 
та поглядів в науці [8]. 

З точки зору права на екологічну інфор-
мацію, обов’язок збору та оприлюднення ін-
формації є складовою права на доступ до 
інформації. На нашу думку, інформацію про 
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стан питної води слід відносити до суспіль-
но значимої інформації, від якої залежить не 
лише здоров’я особи, а й інші її права (Справа 
«Дземюк проти України» (Заява № 42488/02 
від 04.12.2014 р.).

Отже, заслуговує на увагу концепція 
В.І. Кутузова [11], А.А. Попова, Р.А. Осіпова 
[12] щодо виділу з права на інформацію про 
навколишнє природне середовище права на 
екологічну поінформованість. 

У своєму дослідженні В.І. Кутузов та А.А. По-
пов дійшли висновку, що право на екологічну 
інформацію – це право володіти, розпоряджа-
тись і вимагати надання екологічної інформа-
ції у компетентного органу державної влади чи 
місцевого самоврядування. В цей самий час 
право на екологічну інформованість, на думку 
автора, – це право на забезпечення громадян 
з боку державних та муніципальних органів 
оперативною та прогностичною інформацією 
без запитів у постійному режимі відповідно до 
об’єму своїх повноважень та регламентації ді-
яльності [11, с. 270].

Екологічна поінформованість є специфіч-
ним інформаційним процесом, заснованим на 
загальних принципах законодавства про ін-
формацію, що передбачає наявність в повній 
мірі всіх притаманних інформаційним проце-
сам властивостей і характеристик. Це також і 
рівень знання права, досягнутий в результаті 
впливу на усвідомлення правової інформації 
[11 с. 272].

Виходячи із змісту інформаційних прав та 
свобод, право на екологічну інформацію є 
складовою права на доступ до інформації, в 
той самий час, як право на поінформованість 
ґрунтується на обов’язку держави збирати ін-
формацію.

На нашу думку, право на поінформова-
ність щодо стану навколишнього природного 
середовища у вигляді обов’язків закріплене 
в Законах України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», «Про питну 
воду та питне водопостачання» та підкріплене 
державною політикою питної води та питного 
водопостачання, державною інформаційною 
та екологічною політикою.

В 2010 році Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року». Стратегія 
державної екологічної політики згідно вказано-
го закону передбачає створення механізмів 
відповідальності органів виконавчої влади за 
доступність, своєчасність і достовірність еко-
логічної інформації та її отримання; створення 
та функціонування мережі загальнодержавної 
екологічної автоматизованої інформаційно-а-
налітичної системи забезпечення доступу до 
екологічної інформації [14].

Важливою складовою реалізації права на 
доступ до інформації є встановлення стро-
ку, протягом якого розпорядник інформації 
повинен надати таку інформацію. Згідно зі  
ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації має нада-
ти відповідь на запит на інформацію не пізні-
ше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, 
а в разі, якщо запит на інформацію стосується 
інформації, необхідної для захисту життя чи 

свободи особи, щодо стану довкілля, якості 
харчових продуктів і предметів побуту, аварій 
та інших передбачених цим законом випадках, 
що сталися або можуть статись і загрожують 
безпеці громадян, відповідь має бути надана 
не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 
Частиною третьою ст. 20 передбачено вимогу 
додавати до запиту обґрунтоване клопотання 
про термінове його опрацювання [15].

Законом України «Про особливості доступу 
до інформації у сферах постачання електрич-
ної енергії, природного газу, теплопостачан-
ня, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та 
водовідведення» від 10.12.2015 р. № 887-VIII 
встановлено механізм збору і опублікування 
інформації щодо питної води в системі цен-
тралізованого водопостачання [16]. Відповід-
но до норм Закону № 887-VIII споживачам у 
сферах централізованого питного водопоста-
чання та водовідведення гарантується безпе-
решкодний та безоплатний доступ до інфор-
мації про стан якості наданих послуг, однак, із 
змісту ст.ст. 1,2 цього закону така інформація 
оновлюється за потреби, але не рідше одно-
го разу на квартал. Опублікування таких даних 
здійснюється на офіційних веб-сайтах у ме-
режі Інтернет (за наявності) та/або на інфор-
маційних стендах інформації про врахування 
наданих пропозицій у проекті інвестиційної 
програми або їх вмотивоване відхилення  
(ст. 5 Закону України № 887-VIII).

З точки зору співвідношення Закону Укра-
їни № 887-VIII та Закону України «Про питну 
воду та питне водопостачання», Закону Укра-
їни «Про охорону навколишнього природного 
середовища» перший закон нівелює обов’язки 
органів державної влади, суб’єктів місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання 
щодо оперативного збору та поширення ін-
формації про стан питної води.

Указом Президента України від 
25.06.2013 р. № 350/2013 «Про рішення РНБО 
України від 25.04.2013 р. «Про стан виконан-
ня рішення РНБО України від 27.02.2009 р. 
«Про стан безпеки водних ресурсів держави 
та забезпечення населення якісною питною 
водою в населених пунктах України» органи 
місцевого самоврядування було зобов’яза-
но проводити експертизи та публікувати ре-
зультати відповідності питної води вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 [17].

Однак, як було зауважено Л.О. Головко, 
прийнятий в Україні ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гі-
гієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною», розроблений з ураху-
ванням вимог Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС  
від 3 листопада 1998 року, хоча і є обов'яз-
ковим, але не виконується через відсутність 
в лабораторіях водоканалів приладової бази 
і державних методик виконання досліджень. 
Інший стандарт ДСТУ 7525:2014 «Вода пит-
на. Вимоги та методи контролювання якості» 
встановлює вимоги до методів контролю води 
у централізованому та нецентралізованому 
питному водопостачанні і відповідно до п. 2 
носить рекомендаційний характер [15]. 

Висновки. В результаті проведеного нами 
дослідження правового забезпечення отри-
мання інформації про стан питної води нами 
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було розглянуто проблеми застосування ін-
формаційних прав стосовно отримання, по-
шуку, виробництва, обробки та зберігання 
інформації про стан питної води та питного 
водопостачання. 

Вважаємо, що метою інформаційних прав 
та права на питну воду є забезпечення повної 
та достовірної інформації про якість та безпе-
ку питної води. Суспільна значимість інформа-
ції про стан питної води, пов’язана із швид-
кістю можливого поширення захворювання 
через неякісну питну воду, формує інформа-
ційну сферу як превентивний засіб контролю 
за безпекою здоров’я споживачів. Право на 
доступ до інформації про стан питної води 
складається із активного права на отримання 
такої інформації як суспільно значимої протя-
гом 48 годин від надходження запиту та па-
сивного права на регулярну поінформованість 
про якість та безпеку питної води, можливі пе-
ребої з постачанням. 

Незважаючи на суспільне значення ін-
формації про стан питної води та питного 
водопостачання, станом на дату підготовки 
роботи на офіційній сторінці Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України від-
сутні матеріали національних доповідей про 
стан питної води та питного водопостачання 
з 2015 року. 

З метою забезпечення належного захи-
сту порушеного права на екологічну поін-
формованість від невчасного, неповного чи 
недостовірного опублікування даних, нами 
пропонується внесення змін до чинних норма-
тивно-правових актів. Зокрема, слід доповни-
ти право на своєчасне отримання суспільно 
значимої інформації про стан питної води 
від будь-якого розпорядника інформації, що 
повинен її доводити до відома населення, в 
ст. 9 Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання». Окремо необхідно доповни-
ти механізм притягнення до адміністративної, 
кримінальної, дисциплінарної відповідальності 
за невиконання розпорядниками інформації 
своїх обов’язків.

Вважаємо недоліком прийнятого Закону 
України № 887-VIII відсутність вимоги щодо 
щомісячного повідомлення про якість послуг 
з питного водопостачання населення. Разом з 
цим, нами було встановлено проблеми відсут-
ності методологічних розробок, затверджених 
державою для проведення оцінки якості пит-
ної води згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, 
що робить неможливим реалізацію права на 
інформацію. 

Таким чином, широкий перелік визначення 
екологічної інформації та сформований ме-
ханізм реалізації інформаційних прав дозво-
ляє розглядати їх як перспективний механізм 
забезпечення права людини на якісну та без-
печну питну воду оперативного та превентив-
ного характеру, що не може бути реалізоване 
через неузгодженість та недоліки норматив-
но-правового забезпечення. 
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кафедри фінансового права та фіскального адміністрування

Національна академія внутрішніх справ

У статті досліджено важливі аспекти сучасного реформування органів правопорядку. Розглянуто 
основні завдання і напрями, що постають перед Національною поліцією України на шляху її перетво-
рення в поліцію європейського зразка, що покликана забезпечити надійну внутрішню безпеку держави 
і ефективний захист прав громадян. Досліджено особливості фінансування і матеріально-технічно-
го забезпечення Національної поліції України, а також представлені організаційні заходи щодо його 
вдосконалення.

Ключові слова: Національна  поліція  України,  фінансування,  матеріально-технічне  забезпечен-
ня,  формений одяг, транспорті засоби, реформа, нормативно-правове регулювання.

В статье исследованы важные аспекты современного реформирования органов правопорядка. Рас-
смотрены основные задачи и направления, стоящие перед Национальной полицией Украины на пути ее 
превращения в полицию европейского образца, которая призвана обеспечить надежную внутреннюю 
безопасность государства и эффективную защиту прав граждан. Исследованы особенности финанси-
рования и материально-технического обеспечения Национальной полиции Украины, а также представ-
лены организационные мероприятия по их совершенствованию.

Ключевые слова: Национальная  полиция  Украины,  финансирование,  материально-техническое 
обеспечение, форменная одежда, транспортные средства, реформа, нормативно-правовое регули-
рование.

Gonchar A.H. HISTORICAL (RETROSPECTIVE) ANALYSIS OF NORMATIVE-LEGAL FORMS OF 
FINANCING AND LOGISTICS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

In this article important aspects of modern reform of the law enforcement agencies are investigated. The 
main tasks and directions facing the National Police of Ukraine on the way of its transformation into a Europe-
an-style police, aimed at ensuring reliable internal security of the state and effective protection of the rights of 
citizens are considered. The peculiarities of financial and logistical support of the National Police of Ukraine 
and the organizational arrangements for its improvement are presented.

Key words: National Police of Ukraine, financing, logistics, uniforms, vehicles, reform, legal regulation.

Постановка проблеми. Термін «поліція» є 
новелою для українського суспільства, пра-
ва, науки тощо. У Концепції розвитку секто-
ру безпеки й оборони України РНБО Украї-
ни бачить Національну поліцію України як 
центральний орган виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічної безпеки та 
порядку. Її головними завданнями є надання 
поліцейських послуг у сферах: забезпечення 
публічної безпеки і порядку; охорони прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства 
і держави тощо.

Належне фінансування та матеріаль-
но-технічне забезпечення Національної полі-
ції України є необхідною умовою незалежно-
го існування та розвитку України, а також її 
утвердження на міжнародній арені. Вирішен-
ня проблем поліпшення стану фінансування 
та матеріально-технічного забезпечення На-
ціональної поліції України, створення якіс-
ної правової бази і удосконалення існуючого 
правового регулювання потребує комплек-
сної наукової розробки цього напрямку, яка 
б відповідала рівню її наукової і практичної 
актуальності, сучасним науковим потребам і 
особливостям розвитку української держав-
ності.

Ступінь розробленості проблеми. Науко-
во-теоретичним підґрунтям до написання стат-
ті склали роботи таких вітчизняних та зарубіж-
них вчених, як: О.М. Бандурка, О.О. Бандурка, 
О.К. Безсмертний, Л.В. Борець, Л.К. Воронова, 
С.В. Венедіктов, М.С. Ільницький, О.Ю. Синяв-
ська та ін. Однак, незважаючи на інтенсивність 
та значущість досліджень науковців, присвяче-
ним багатьом аспектам проблематики, багато 
питань залишаються невирішеними та потре-
бують подальшого розгляду.

Мета статті – дослідження важливих ас-
пектів сучасного реформування органів 
правопорядку: основних завдань і напрямів 
розвитку Національної поліції України, осо-
бливостей її фінансування і матеріально-тех-
нічного забезпечення, а також організаційних 
заходів щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Почина-
ючи з 2014 року в Україні розпочалася пла-
нова робота стосовно проведення реформ 
у силовому блоці. Після проведення всена-
родного волевиявлення та формування скла-
ду законодавчих і виконавчих органів країни 
розпочався процес складних реформ, метою 
яких було викорінення корупції та беззаконня 
з судової та правоохоронної систем.

Для проведення якісних реформ вла-
дою прийнято рішення використати успіш-
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ний досвід закордонних партнерів, зокрема  
Грузії.

Восени того ж року керівництвом Мініс-
терства внутрішніх справ України було пред-
ставлено проект майбутньої реформи цього 
відомства, в якому передбачалося створення 
Національної поліції як центрального органу 
виконавчої влади. Впродовж 2014-2015 ро-
ків йшла активна робота над законом, який 
регулював би діяльність поліції. Таких зако-
нів було підготовлено два – від Президен-
та України та від Кабінету Міністрів України. 
Урядовий законопроект отримав назву «Про 
Національну поліцію», а його альтернатива, 
що була підготовлена гарантом – «Про полі-
цію і поліцейську діяльність».

Автори закону «Про Національну поліцію» 
у пояснювальній записці до проекту цього 
законодавчого акта оптимістично прогнозу-
вали, що радикальні перетворення «постра-
дянської міліції», починаючи з найменуван-
ня, сприятимуть створенню нових стандартів 
для провідного правоохоронного інституту в 
державі, формуванню сучасних демократич-
них основ функціонування поліції, що забез-
печить ефективне виконання покладених на 
неї обов’язків, з одного боку, і належному 
контролю за її діяльністю – з іншого [4, с. 15]. 
Водночас слушним є зауваження В. Коваль-
ського, що без економічного обґрунтування 
й фінансового підкріплення, зокрема осна-
щення новостворених формувань необхідним 
високотехнологічним обладнанням, належ-
ного матеріально-технічного забезпечення, 
«поліцейський» проект є недосконалим [3].

21 травня 2015 року Верховна Рада Украї-
ни підтримала в першому читанні законопро-
ект № 2822 «Про Національну поліцію». Тим 
самим Парламент дав «зелене світло» Націо-
нальній поліції.

2 липня 2015 року Верховна Рада прого-
лосувала в другому читанні та в цілому за 
законопроект № 2822 «Проект Закону про 
Національну поліцію».

4 серпня того ж року Президент України 
Петро Порошенко підписав Закон України 
«Про Національну поліцію», а вже 6 серпня 
закон був опублікований в парламентській 
газеті «Голос України».

2 вересня 2015 року Кабінет Міністрів 
України своєю постановою № 641 створив 
центральний орган виконавчої влади – Націо-
нальну поліцію України, яка підпорядковуєть-
ся Міністерству внутрішніх справ України.

7 листопада 2015 року набули чинності 
Закон України «Про Національну поліцію» і 
Положення про Національну поліцію, затвер-
джене Постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2015 року. З цього дня міліція 
в Україні офіційно припинила своє існування.

27 листопада 2015 року керівництво На-
ціональної поліції України підписало наказ 
№ 120 «Про затвердження Положення про 
Департамент фінансового забезпечення та 
бухгалтерського обліку Національної поліції 
України». Основними завданнями Департа-
менту фінансового забезпечення та бухгал-
терського обліку є: організація фінансово-
го забезпечення діяльності системи поліції; 
формування показників бюджету, фінансу-

вання, використання бюджетних коштів; ор-
ганізація оплати праці та соціальних виплат; 
організація планово-фінансової роботи в 
центральному органі управління Національ-
ної поліції, її територіальних органах, на під-
приємствах, в установах та організаціях, що 
належать до сфери її управління, здійснення 
контролю за використанням фінансових і ма-
теріальних ресурсів; забезпечення організа-
ції та ведення бухгалтерського обліку в уста-
новленому законодавством порядку, а також 
подання необхідної звітності центральним 
органом управління та утвореними в уста-
новленому порядку територіальними (у тому 
числі міжрегіональними) органами; забезпе-
чення відображення в документах достовір-
ної та в повному обсязі інформації про гос-
подарські операції та результати діяльності, 
необхідної для оперативного управління бю-
джетними призначеннями (асигнуваннями) і 
фінансовими й матеріальними (нематеріаль-
ними) ресурсами; забезпечення дотримання 
бюджетного законодавства при взятті бю-
джетних зобов'язань, своєчасного подання 
на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення 
платежів відповідно до взятих бюджетних зо-
бов'язань, достовірного та в повному обсязі 
відображення операцій у бухгалтерському об-
ліку та звітності; участь за дорученням керів-
ництва Національної поліції у заходах із пере-
вірки наявності та руху майна, використання 
фінансових і матеріальних (нематеріальних) 
ресурсів відповідно до затверджених норма-
тивів і кошторисів; запобігання виникненню 
негативних явищ у фінансово-господарській 
діяльності, виявлення і мобілізація внутріш-
ньогосподарських резервів; здійснення ме-
тодичного керівництва та контролю за до-
триманням вимог законодавства з питань 
ведення бухгалтерського обліку, складення 
фінансової та бюджетної звітності в бюджет-
них установах та організаціях, що належать 
до сфери управління поліції [2].

Відповідно до ст. 105 Закону України «Про 
Національну поліцію» фінансування і матері-
ально-технічне забезпечення поліції здійсню-
ються за рахунок коштів Державного бюджету 
України, а також інших джерел, не забороне-
них законом. Частиною 5 ст. 105 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію» передбачено, 
що виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад надають безоплатно органам 
і підрозділам поліції службові приміщення, 
обладнані меблями і засобами зв’язку, тран-
спорт та інші матеріально-технічні засоби. 
Також регламентовано, що комунальні та 
приватні підприємства можуть виділяти орга-
нам та підрозділам поліції кошти, транспорт 
та інші матеріально-технічні засоби, необхідні 
для виконання повноважень поліції.

Так, Законом України «Про Держав-
ний бюджет на 2016 рік» на утримання На-
ціональної поліції України було виділено  
14 771 209,3 тис. грн., із яких: 10 098 
363,1 тис. грн. – на фінансування оплати пра-
ці; 1 000 000 тис. грн. – на реалізацію заходів 
щодо підвищення обороноздатності й безпе-
ки держави [7].

Законом України «Про Державний бю-
джет на 2017 рік» на фінансування діяль-
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ності Національної поліції України виділено  
15 500 000 тис. грн. [8], що майже на 5 % 
більше ніж за попередній період. Із них 11 
532 718,9 тис. грн. – на оплату праці полі-
цейських та інших службовців органів поліції. 
Таким чином, найбільший обсяг витрат Дер-
жавного бюджету, що спрямовані на фінансу-
вання діяльності Національної поліції України, 
спрямовуються на оплату праці працівників 
органів та установ поліції.

11 листопада 2015 року Кабінет Міністрів 
України постановою «Про грошове забез-
печення поліцейських Національної поліції»  
№ 988 затвердив схему окладів за спеціальним 
званням поліцейських; схему посадових окла-
дів курсантів вищих навчальних закладів МВС 
України із специфічними умовами навчання та 
схеми посадових окладів поліцейських [6].

06 квітня 2016 року Міністерство внутріш-
ніх справ України видало наказ «Про затвер-
дження Порядку та умов виплати грошового 
забезпечення поліцейським Національної по-
ліції та курсантам вищих навчальних закла-
дів Міністерства внутрішніх справ із специ-
фічними умовами навчання» № 260, згідно 
з яким до складу грошового забезпечення 
поліцейського входять: 1) посадовий оклад;  
2) оклад за спеціальним званням; 3) щомі-
сячні додаткові види грошового забезпечен-
ня (підвищення посадового окладу, надбав-
ки, доплати, які мають постійний характер);  
4) премії; 5) одноразові додаткові види гро-
шового забезпечення [10].

Питаннями матеріально-технічного забез-
печення в системі Національної поліції України 
в межах відведеної їм компетенції займається 
ряд служб, а саме: департамент матеріаль-
ного забезпечення, який є єдиним у системі 
МВС України практично діючим підрозділом 
із централізованого матеріально-технічного 
забезпечення Національної поліції України, 
департамент фінансового забезпечення та 
бухгалтерського обліку, господарський де-
партамент, управління капітального будів-
ництва та інвестицій.

Діяльність зазначених структурних підроз-
ділів організовується відповідно до діючого 
законодавства України указами Президента 
України та постановами Кабінету Міністрів 
України, вказівками Міністерства фінансів, 
наказами МВС України, положеннями про 
департаменти і самостійні служби Національ-
ної поліції України, на які покладено функції 
забезпечення поліції окремими видами спе-
ціальної техніки, обладнання і матеріалів.

Нормативно-правовою базою, що регла-
ментує здійснення матеріально-технічного 
забезпечення Національної поліції Украї-
ни, є: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 04.04.2001 р. № 332 «Про граничні суми 
витрат на придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, мобіль-
них телефонів, комп'ютерів державними ор-
ганами, а також установами та організація-
ми, які утримуються за рахунок державного 
і місцевих бюджетів»; постанова Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117  
«Про здійснення попередньої оплати товарів, 
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти».

Надалі коротко проаналізуємо певні зру-
шення в матеріально-технічному забезпе-
ченні на прикладі поліцейських патрульних 
служб.

Нові поліцейські мають два комплекти 
форми: літню та зимову. З урахуванням спеки 
літню форму полегшили бейсболкою та каш-
кетом. Зимовий варіант одягу налічує куртку, 
в'язану шапку, тактичні черевики та пояс. Па-
трульні, які вже встигли у повній мірі оцінити 
нову форму, пояснюють, що вона дуже зруч-
на, з матеріалів, які не мнуться, відштовхують 
воду та за нею легко доглядати. Завдяки так-
тичному матеріалу форми, у ній не спекотно 
та не холодно.

Закупівлею якісного одягу, вартість якого 
становить 700 доларів, із власної ініціативи 
займалися Сполучені Штати Америки. Універ-
сальна форма передбачає можливість кріплен-
ня спеціальної амуніції для патрульних. Зокре-
ма, нова поліція носить індивідуальний жетон 
з особистим номером та відеокамеру, яка фік-
сує роботу правоохоронця. Крім того, поліцей-
ський має GPS апаратуру, яка фіксує перемі-
щення патрулів та полегшує керування ними.

Окрім технічного оснащення, нові право-
охоронці мають 9-каліберний пістолет «Форт-
17» із двома магазинами, гумовий кийок, 
газовий балончик, тактичний ліхтарик, наруч-
ники та рацію.

Також відбувається й переоснащення 
персоналу поліції зручними та необхідними 
у службовій діяльності технічними засоба-
ми (зокрема, засобами службового зв’язку, 
мобільними ноутбуками, GPS-навігаторами, 
сучасними газоаналізаторами для визначен-
ня стану сп’яніння, вимірювачами швидкості 
руху транспортного засобу тощо).

На сьогоднішній день потребують пріори-
тетного забезпечення необхідними техніч-
ними засобами експертно-криміналістичні 
підрозділи. Важливо обладнати спеціальні 
кімнати для допитів (звуконепроникнені сті-
ни, можливість стаціонарного аудіо та віде-
озапису), адже проведення допитів і дізнань 
вимагають створення тільки спеціально об-
ладнаних кімнат.

Лише 53 % особового складу органів по-
ліції забезпечені засобами індивідуально-
го захисту та активної оборони. Майже 60 
% спеціальних установ поліції потребують 
проведення планових, поточних та капіталь-
них ремонтів, реконструкцій. Їх стан, за оцін-
кою Європейського комітету проти тортур, не 
витримує жодної критики. Не кращою ситуа-
ція є й з обладнанням кімнат для затриманих. 
Тільки 28 % із них відповідає встановленим 
вимогам.

Нестача спеціальної техніки не дозволяє 
швидко отримати необхідну інформацію щодо 
осіб, що скоїли злочини, і підозрюваних в їх 
скоєнні, знайти свідків тощо. Низька мобіль-
ність служб пов’язана з нестачею автотран-
спорту, запасних частин та паливно-мастиль-
них матеріалів до нього. Не дозволяє органам 
поліції діяти ефективно відсутність необхідної 
кількості спецзасобів та зброї, брак засобів 
зв’язку, оргтехніки тощо.

Для порівняння фінансування та матері-
ально-технічного забезпечення Національної 
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поліції України з поліцією інших країн роз-
глянемо зарубіжний досвід, зокрема Грузії. 
Завдяки штатним скороченням та оптимізації 
фінансових витрат, за роки реформи заробіт-
на плата поліцейських різних категорій зрос-
ла від 15 до 40 разів. Наприклад, щомісячне 
грошове забезпечення дільничного інспек-
тора поліції становить від 400 до 500 дол. 
США, патрульного поліцейського – від 600 
до 1 тис. дол. США, начальника відділу, опе-
ративного офіцера, слідчого – до 2 тис. дол. 
США. Грузинські поліцейські мають різні види 
страхування і преміювання, що передбачає 
виплати значних коштів залежно від участі в 
розкритті конкретних злочинів, вислуги років 
тощо. Професія поліцейського стала однією з 
найпрестижніших у країні, а конкурс на замі-
щення вакантних посад у різних службах ста-
новить від 10 до 50 осіб на місце (у слідстві – 
близько 30 осіб на місце).

Усі категорії працівників правоохорон-
них органів та центрального апарату МВС 
Грузії забезпечені необхідними сучасними 
технічними засобами (комп’ютерною тех-
нікою, відеокамерами), а також службовим 
автотранспортом. Наприклад, працівники 
Департаменту патрульної поліції мають у 
розпорядженні нові автомобілі «Volkswagen 
Passat» і «Skoda» у спеціальній комплектації. 
Усі патрульні автомобілі оснащені комп’ютер-
ною технікою з виходом у мережу Інтернет, 
а екіпажі мають у користуванні електрошо-
кери та новітню вогнепальну зброю. Головне 
судово-криміналістичне управління забезпе-
чено спеціалізованими транспортними засо-
бами та 45 сучасними портативними автома-
тизованими лабораторіями.

Особливістю нових приміщень територі-
альних органів поліції Грузії є виготовлення 
фасадів з переважним використанням скла 
з метою демонстрації прозорості діяльності 
грузинських правоохоронців та підвищення 
довіри до них серед громадян (не випадково 
нову «скляну» будівлю МВС Грузії на Кахетин-
ському шосе, спроектовану італійськими ар-
хітекторами, фотографують усі гості столиці).

Висновки. Ґрунтуючись на вищевикладе-
ному, доходимо висновку, що у непростий 
для країни час поступові кроки реформу-
вання МВС відбуваються, проте багато ще 
чого потрібно здійснити. Насамперед, слід 
вдосконалювати законодавчу базу діяльно-
сті Національної поліції України. Зазначимо, 
для того, щоб досягти основної мети рефор-
ми – відновлення довіри громадян до поліції, 
реформу потрібно проводити за алгоритмом 
дій, передбачених в концепції та спільно з ін-

шими реформами. А якщо такі спільні рефор-
ми проводитися не будуть, то і позитивні дії 
реформи МВС будуть нівелюватися суспіль-
ством.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: 
ОКРЕМІ НАУКОВІ ПІДХОДИ
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доцент, професор кафедри адміністративного права 

та адміністративного процесу
Одеського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена опрацюванню наукового підходу, спрямованому на формування ефективного 
законодавства у сфері адміністративного нагляду органів виконавчої влади щодо забезпечення безпеки 
життєдіяльності населення. Вказано про необхідність формування дієвих гарантій запобігання пору-
шень вимог чинного законодавства у тих сферах життєдіяльності населення, що піддані адміністратив-
ному нагляду. 

Ключові слова: адміністративний  нагляд,  безпека  життєдіяльності,  органи  виконавчої  влади, 
мета, функції, гарантії

Статья посвящена обоснованию научного подхода, направленного на формирование эффективного 
законодательства в сфере административного надзора органов исполнительной власти в сфере обеспе-
чения жизнедеятельности населения. Указана необходимость формирования эффективных гарантий 
предупреждения нарушений в тех сферах жизнедеятельности населения, в которых осуществляется 
административный надзор.

Ключевые слова: административный надзор, безопасность жизнедеятельности, органы исполни-
тельной власти, цель, функции, гарантии.

Denisova A.V. FORMATION OF EFFECTIVE LEGISLATION IN THE SPHERE OF ADMINISTRATIVE 
SUPERVISION OF THE EXECUTIVE AUTHORITIRS FOR ENSURING THE PUBLICITY’S LIVE 
SAFETY: SPECIFIC SCIENTIFIC APPROACHES

The article is devoted to the substantiation of the scientific approach aimed at the formation of effective 
legislation in the field of administrative supervision of executive authorities in the sphere of providing vital 
activity of the population. It is pointed out the need to form effective safeguards to prevent violations in those 
spheres of the population’s activity, in respect of which administrative supervision is exercised.

Key words: administrative supervision, life safety, executive bodies, purpose, functions, guarantees.

Постановка проблеми. Змінами до Зако-
ну України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської ді-
яльності» від 03.11.2016 № 1726-VIII [1], які 
набули чинності 01.01.2017 року, було перед-
бачено лібералізацію системи державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності. Зокрема, перелік основних прин-
ципів державного нагляду (контролю) було 
доповнено такими принципами як гаранту-
вання прав та законних інтересів кожного 
суб’єкта господарювання; неприпустимості 
проведення перевірок суб’єктів господарю-
вання за безпідставними заявами; невтру-
чання органу державного нагляду (контролю) 
у діяльність суб’єкта господарювання, якщо 
вона здійснюється у межах закону; відпові-
дальності органу державного нагляду (контр-
олю) та його посадових осіб за шкоду, запо-
діяну суб’єкту господарювання внаслідок 
порушення вимог законодавства, порушення 
прав та законних інтересів суб’єкта господа-
рювання; презумпції правомірності діяльності 
суб’єкта господарювання у разі, якщо нор-
ма закону чи іншого нормативно-правового 
акту, виданого на підставі закону, або якщо 
норми різних законів чи різних норматив-
но-правових актів допускають неоднозначне 
(множинне) трактування прав та обов’язків 

суб’єкта господарювання та/або повнова-
жень органу державного нагляду (контролю); 
орієнтованості державного нагляду (контро-
лю) на запобігання правопорушенням у сфері 
господарської діяльності; недопущення вста-
новлення планових показників чи будь-яко-
го іншого планування щодо притягнення 
суб’єктів господарювання до відповідально-
сті та застосування до них санкцій; здійснен-
ня державного нагляду (контролю) на основі 
принципу оцінки ризиків та доцільності. Змі-
ни стосувались, у тому числі – періодичності 
здійснення планових заходів держаного наг-
ляду (контролю). Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 
Закону України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності» планові заходи державного 
нагляду (контролю) здійснюються органом 
державного нагляду (контролю) за діяльністю 
суб’єктів господарювання, яка віднесена: до 
високого ступеня ризику – не частіше одного 
разу на два роки; до середнього ступеня ри-
зику – не частіше одного разу на три роки; до 
незначного ступеня ризику – не частіше од-
ного разу на п’ять років. Разом з тим, необ-
хідне приведення у відповідність постанов 
Кабінету Міністрів України, якими визначено 
періодичність здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) за суб’єк-
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тами господарювання, залежно від ступеня 
ризику, що передбачає проведення насампе-
ред їх моніторингу.

Єдиний підхід щодо характеристики адмі-
ністративної правосуб’єктності суб’єктів ад-
міністративного нагляду у сфері забезпечен-
ня безпеки життєдіяльності населення має 
враховувати призначення та ключові риси ад-
міністративного нагляду. Призначенням адмі-
ністративного нагляду у цій сфері є охорона 
і захист прав громадян та юридичних осіб, 
запобігання порушень загальнообов’язкових 
правил, встановлених і закріплених чинним 
законодавством з метою гарантування без-
печного для проживання та здійснення про-
фесійної діяльності середовища. 

Ступінь розробленості проблеми. Питан-
ня формування ефективного законодавства 
у сфері адміністративного нагляду щодо 
забезпечення безпеки життєдіяльності насе-
лення безпосередньо пов’язана із загально-
теоретичними проблемами розвитку науки 
адміністративного права і процесу. У цій ца-
рині ґрунтовні напрацювання представлені 
у роботах В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 
В.М. Гаращука, Ю.П. Битяка, В.К. Колпакова, 
О.В. Кузьменко, А.О. Селіванова, М.М. Ти-
щенко, О.І. Харитонової та інших. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
наукового підходу, спрямованому на фор-
мування ефективного законодавства у сфері 
адміністративного нагляду органів виконавчої 
влади щодо забезпечення безпеки життєді-
яльності населення.

Виклад основного матеріалу. Законом 
України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» від 
24.02.1994 № 4004-XII [2] не передбачено різ-
ниці між середовищем, безпечним для про-
живання людини і середовищем, безпечним 
для здійснення професійної діяльності. Вка-
заним Законом уведене єдине поняття «се-
редовище життєдіяльності людини» як сукуп-
ність об’єктів, явищ і факторів навколишнього 
середовища (природного і штучно створе-
ного), що безпосередньо оточують людину і 
визначають умови її проживання, харчування, 
праці, відпочинку, навчання, виховання тощо 
(ст. 1). Виділене призначення адміністратив-
ного нагляду надає можливість вказати про 
двоєдину його мету, що поєднує превенцію 
і правову охорону, що здійснюють уповнова-
жені органи державної виконавчої влади у 
межах компетенції. 

Вказана теза про двоєдину мету адміні-
стративного нагляду у сфері забезпечення 
безпеки життєдіяльності населення ґрунту-
ється не тільки на теоретичних припущеннях, 
а й на чинних нормативних приписах, якими 
регламентовано правовий режим здійснення 
певних видів нагляду. Зокрема, метою дер-
жавного санітарно-епідеміологічного нагляду 
визначене запобігання, виявлення та припи-
нення порушень санітарного законодавства 
(п. 3 Положення про державний санітарно- 
епідеміологічний нагляд в Україні, затвер-
джене Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 22.06.1999 № 8358/1999 [3]). Щодо 
контролю у сфері поводження з відходами, 
відповідна мета випливає з норми ст. 5 За-

кону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 
187/98-ВР [4]. Вказаною нормою визначено, 
що державна політика у сфері поводження з 
відходами ґрунтується на принципах пріори-
тетного захисту навколишнього природного 
середовища та здоров’я людини від негатив-
ного впливу відходів, забезпечення ощадли-
вого використання матеріально-сировинних 
та енергетичних ресурсів, науково обґрун-
товане узгодження екологічних, економічних 
та соціальних інтересів суспільства щодо 
утворення та використання відходів з метою 
забезпечення його сталого розвитку. 

Відповідно ст. 22 Закону України «Про 
використання ядерної енергії та радіацій-
ну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР  
[5] державний нагляд за дотриманням 
законодавства, умов документів дозвільного 
характеру, норм, правил і стандартів з ядер-
ної та радіаційної безпеки, вимог фізичного 
захисту ядерних установок, ядерних матері-
алів, радіоактивних відходів, інших джерел 
іонізуючого випромінювання, обліку та контр-
олю ядерних матеріалів та інших джерел іоні-
зуючого випромінювання, включаючи приму-
сові заходи (державний нагляд) є складовою 
державного регулювання безпеки викори-
стання ядерної енергії. Відповідно мета та-
кого державного нагляду випливає зі спря-
мованості державного регулювання безпеки 
використання ядерної енергії – забезпечення 
безпеки людини, навколишнього природного 
середовища, ядерних установок та джерел 
іонізуючого випромінювання. Вказане озна-
чає, що державний нагляд у сфері викори-
стання ядерної енергії має здійснюватися у 
межах право забезпечувального спрямуван-
ня державного регулювання, що передбачає 
здійснення усіх функцій адміністративного 
нагляду: превентивну, правоохоронну, пра-
возахисну, інформаційну. Здійснення таких 
функцій забезпечено компетенцією держав-
них інспекторів з ядерної та радіаційної без-
пеки, які, відповідно до ст. 25 Закону України 
«Про використання ядерної енергії та раді-
аційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР, 
мають право застосовувати не тільки захо-
ди попередження, а й припинення порушень 
правил і стандартів з ядерної та радіаційної 
безпеки. Зокрема, відповідно абзацу п’ятого 
частини третьої ст. 25 у редакції Закону Укра-
їни «Про використання ядерної енергії та ра-
діаційну безпеку» від 16.10.2012 р. № 5460-VI, 
такі заходи як припинення чи зупинення екс-
плуатації підприємств, установ, організацій, 
ядерних установок, об’єктів з перероблення 
уранових руд та призначених для поводжен-
ня з радіоактивними відходами, установок 
із джерелами іонізуючого випромінювання у 
разі порушення ними вимог ядерної та раді-
аційної безпеки або неспроможності дотри-
мання цих вимог. До заходів попередження 
слід віднести, зокрема, обмеження у вказаній 
сфері.

Пріоритетність правозахисної спрямова-
ності державної політики у сфері поводження 
з радіоактивними відходами визначена ст. 3 
Закону України «Про поводження з радіоак-
тивними відходами» від 30.06.1995 № 255/95-
ВР [6]. Про правоохоронну та правозахисну 
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спрямованість діяльності органів державного 
ринкового нагляду слід відзначити стосовно 
гарантування безпечності нехарчової про-
дукції, відповідно ст. 1 Закону України «Про 
загальну безпечність нехарчової продукції» 
від 02.12.2010 № 2736-VI [7], якою встанов-
лено, що забезпечення безпечності продук-
ції – комплекс заходів, що вживаються ви-
робниками, розповсюджувачами, органами 
державного ринкового нагляду з метою забез-
печення відповідності продукції, що введена в 
обіг на ринку України, загальній вимозі щодо 
безпечності нехарчової продукції.

Кодексом цивільного захисту України від 
02.10.2012 № 5403-VI [8] мету державного 
нагляду (контролю) прямо не встановлено, 
натомість передбачено, що з питань цивіль-
ного захисту державний нагляд (контроль) 
стосується визначення стану додержання 
та виконання вимог законодавства у певних 
сферах – техногенної та пожежної безпеки, 
захисту населення і територій від надзвичай-
них ситуацій природного та техногенного ха-
рактеру, за діяльністю аварійно-рятувальних 
служб, а також у сфері промислової безпеки 
та гірничого нагляду, поводження з радіоак-
тивними відходами (ст. 47).

У Законі України «Про відходи» від 
05.03.1998 № 187/98-ВР [4] взагалі не вка-
зується про нагляд, натомість зазначено про 
моніторинг (Розділ V) та контроль у сфері 
поводження з відходами (ст. 37). Однією з 
причин такого стану правової визначеності 
спрямованості контролю та нагляду у сфері 
поводження з відходами виступає полісуб’єк-
тність відносин у вказаній сфері, враховуючи, 
що до суб’єктів віднесено: 1) центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища; 2) центральний ор-
ган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення; 3) інші уповнова-
жені органи виконавчої влади у сфері пово-
дження з відходами (Розділ IV).

Законом України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» від 
25.06.1991 № 1264-XII [9] замість мети вста-
новлено завдання контролю. Однак Розділ 
VIII вказаного Закону називається «Контроль і 
нагляд у галузі охорони навколишнього при-
родного середовища». Завдання контролю 
полягають у забезпеченні додержання вимог 
законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища всіма державни-
ми органами, підприємствами, установами 
та організаціями, незалежно від форм влас-
ності і підпорядкування, а також громадя-
нами (ст. 34 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» 
від 25.06.1991 № 1264-XII). Суб’єктна скла-
дова контрольно-наглядових відносин пред-
ставлена: а) центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує державну політику зі 
здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, а 
також виконавчими органами сільських, се-
лищних, міських рад (державний контроль, 

відповідно ч. 1 ст. 35 зазначеного Закону); 
б) громадськими інспекторами з охорони 
довкілля, положення про які затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища (громадський контроль, відпо-
відно ч. 1 ст. 36 зазначеного Закону).

Висновки. Проведене дослідження особли-
востей закріплення у чинному законодавстві 
мети адміністративного нагляду у певних сфе-
рах забезпечення життєдіяльності населен-
ня свідчить про легалізацію переважно триє-
диної мети такого виду нагляду – поєднання 
превенції, правоохоронної та правозахисної 
спрямованості. Поряд із цим у деяких норма-
тивно-правових актах потребують додаткового 
врегулювання загальні питання щодо здійс-
нення контролю та нагляду у певних сферах 
життєдіяльності населення, починаючи з ви-
ділення та закріплення цих функцій та мети 
здійснення відповідних заходів. Специфіка 
кожного підвиду адміністративного нагляду у 
сфері забезпечення життєдіяльності населення 
визначає пріоритетність або паритет вказаних 
напрямків у закріпленні мети нагляду. Такі осо-
бливості визначені характером впливу на стан 
безпеки середовища життєдіяльності людини 
певних факторів – біологічних, хімічних, фізич-
них, соціальних, природних. При цьому міра і 
ступінь шкідливості такого впливу безпосеред-
ньо впливають на мету певного підвиду адмі-
ністративного нагляду та встановлення надалі 
заходів і засобів гарантування безпечного се-
редовища. Разом з тим, слід вказати про необ-
хідність формування дієвих гарантій запобіган-
ня порушень вимог чинного законодавства у 
тих сферах життєдіяльності населення, що під-
дані адміністративному нагляду, що дозволить 
не допустити такі порушення, створить необ-
хідні умови забезпечення правопорядку. Слід 
виділити проблему фрагментарності встанов-
лення у чинному законодавстві кола суб’єктів 
адміністративного нагляду у сфері забезпе-
чення життєдіяльності населення і наділення їх 
відповідними повноваженнями щодо здійснен-
ня нагляду. Насамперед, слід звернути увагу 
на ту обставину, що у чинному законодавстві 
фактично відсутнє виділення компетенції щодо 
здійснення нагляду та її розмежування із ком-
петенцією щодо здійснення контролю. Можли-
во такий стан справ із правовою визначеністю 
контрольно-наглядових повноважень обу-
мовлений рухомою межею між відповідними 
функціями, проте переважно превентивний ха-
рактер нагляду обумовлює необхідність додат-
кового урегулювання відповідних повноважень 
суб’єктів його здійснення, що створить на-
лежні умови запобігання порушенням у різних 
сферах життєдіяльності населення. 
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Досліджено загальну структуру податкової системи країн ЄС, визначені основні елементи її запрова-
дження та її порівняння з українською податковою системою. Розглянуто напрям удосконалення систе-
ми оподаткування шляхом впровадження електронної звітності країн ЄС та України. Наведені форми 
доцільності адаптації вітчизняної системи оподаткування до країн ЄС. Висвітлені переваги досвіду 
країн ЄС у сфері удосконалення системи оподаткування в Україні.
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Исследована общая структура налоговой системы стран ЕС, определены основные элементы ее вне-
дрения и ее сравнение с украинской налоговой системой. Рассмотрено направление совершенствова-
ния системы налогообложения путем внедрения электронной отчетности стран ЕС и  Украины. При-
веденны формы целесообразности адаптации отечественной системы налогообложения в страны ЕС. 
Освещены преимущества опыта стран ЕС в области совершенствования системы налогообложения в 
Украине.
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The general structure of the tax system of the EU countries, the main elements of its introduction and its 
comparison with the Ukrainian tax system are investigated. The direction of improving the taxation system by 
introducing electronic reporting in the EU countries and in Ukraine is considered. The forms of expediency of 
adaptation of the domestic taxation system to the EU countries are presented. The advantages of EU experience 
in the field of improving the taxation system in Ukraine are highlighted.

Key words: taxation,  taxes,  fees,  electronic  reporting,  tax  declaration,  integration,  harmonization,  
globalization, value added tax.

Постановка проблеми. Відповідно до 
Конституції України (ст.1) Україна є соціаль-
ною правовою державою [2]. Найголовніше 
досягнення України за останні роки – євроін-
теграційний вибір українського народу. Тому 
вітчизняна податкова система має відпові-
дати вимогам соціальної держави країн ЄС 
рівня фінансування суспільних благ населен-
ня, із визначенням відповідно до цього рівня 
перерозподілу ВВП, який забезпечуватиме 
формування фінансових ресурсів, достат-
ніх для виконання конституційно закріплених 
функцій держави та гарантій громадян на гід-
ний  життєвий рівень.

Для забезпечення економічного розвит-
ку будь-якої країни ключову роль відіграє 
система оподаткування, яка складається із 
сукупності податків, зборів, відрахувань і пла-
тежів та їх навантаження на фізичних осіб і 
на суб’єктів господарювання. Діюча систе-
ма оподаткування країни позначається на 
підтриманні громадського правопорядку 
країни, сприятливих умов розвитку духов-
но-культурного життя населення, створення 
оборони країни, вирішення різноманітних со-
ціальних проблем тощо. На сьогодні кожна 
країна має свою історію системи оподатку-
вання. У зв’язку з обраним курсом України, 
інтеграцією до Європейського Союзу (ЄС), 

однією з умов є поступове приведення ві-
тчизняного законодавства у відповідність до 
законодавства ЄС, у тому числі і системи 
оподаткування. Отже, зазначене зумовило 
потребу у дослідженні системи оподатку-
вання досвіду країн ЄС та доцільності його 
застосування в Україні, а також визначення 
напрямів їх удосконалення на перспективу.

Ступінь розробленості проблеми. До пи-
тань, пов’язаних з вивченням оподаткування 
і функціонування податкової системи в Укра-
їні та країнах ЄС, зверталися в своїх роботах 
Г. Криклива, О.М. Міночкіна, П.В. Мельник [4], 
О.М. Міночкіна [5], М.І. Петік [9], А. Саенко,  
А.М. Соколовська [12], Т.Л. Томнюк [13], 
Є.С. Хорошаєв [15] та інші. Розвиток гло-
балізаційних процесів в економіці України 
потребує створення єдиної європейської 
спільності, доцільності застосування системи 
оподаткування розвинених країн ЄС у вітчиз-
няній податковій системі, оскільки саме євро-
пейська модель податкової системи здатна 
забезпечити внутрішні потреби країн – учас-
ників Європейського Союзу. Нині до Податко-
вого кодексу України внесені відповідні зміни, 
які наближають вітчизняну систему оподатку-
вання до європейських зразків. Зазначене 
вимагає детального вивчення і визначає на-
прям дослідження.
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Мета дослідження полягає у вивчені сис-
теми оподаткування зарубіжного досвіду кра-
їн Європейського Союзу та порівняння його з 
процесами впровадження в Україні, а також 
визначення особливостей їх удосконалення 
на даному етапі розвитку економіки країни.

Виклад основного матеріалу. Податки 
є складною й надзвичайно впливовою на всі 
економічні явища та процеси фінансовою ка-
тегорією. З одного боку, податки – фінансове 
підґрунтя існування держави, мірило її мож-
ливостей у світовому економічному просторі 
щодо розвитку науки, освіти, культури, га-
рантування економічної безпеки, зростання 
суспільного добробуту громадян. З іншого 
боку, податки – знаряддя перерозподілу до-
ходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх 
мобілізація й використання зачіпає інтереси 
не тільки кожного підприємця чи громадяни-
на, а й цілих верств населення і соціальних 
груп [8]. Отже, роль податків як регулятора 
економіки країни зростає в Україні та вимагає 
врахування досвіду країн ЄС у зв’язку з при-
йнятим курсом європейської інтеграції. 

Загальна економічна модель системи 
оподаткування країн ЄС вже склалася. Необ-
хідність гармонізації та удосконалення вітчиз-
няної системи оподаткування визначається 
глобалізацією та інтеграцією України у ЄС. 
Для цього розглянемо еволюцію становлен-
ня та функціонування податкових систем кра-
їн-членів ЄС. 

Глобалізація світогосподарських зв'язків 
об'єктивно породжує необхідність гармо-
нізації національних податкових систем. Так, 
зарубіжний досвід країн ЄС передбачає в 
короткостроковій та довгостроковій перспек-
тиві не лише зближення механізму стягнення, 
розміру основних податкових ставок, подат-
кової структури, а й реалізацію узгодженої 
податкової політики [6]. Країни, які є члена-
ми ЄС, відповідають податковій системі ЄС, 
яка включає відповідні податки, встановлені 
на її території (рис. 1.) Слід зазначити, що 
основним принципом податкової системи 
країн ЄС є дотримання принципу прозоро-
сті, відкритості та простоти адміністрування 
податків. Реалізація цих принципів знаходить 
своє відображення у кількості податків, яка 
коливається в країнах ЄС від 7 до 16 (Іспанія – 
8 податків, Нідерланди – 9, Португалія – 8, 
Франція – 7, Естонія – 7, Франція – 7, Німеч-
чина – 16, Італія – 15, Латвія – 7, Литва – 11, 
Великобританія – 8 податків) [11]. В Україні 

здійснюється щорічне удосконалення подат-
кової системи у кількісному впорядкуванні – 
скорочення податків до рівня країн ЄС. Так, 
згідно з Податковим кодексом України (далі – 
ПКУ) у 2017 р. передбачено 7 загальнодер-
жавних та 5 місцевих податків і зборів [7] 
Порівняно із Законом України «Про систему 
оподаткування» № 1251-XII від 25.06.1991 р. 
було передбачено 29 загальнодержавних та 
14 місцевих податків і зборів.

Розглянемо досвід країн ЄС у сфері 
удосконалення загальної структури її податко-
вої системи. Так, елементами запровадження 
непрямого податку у країнах ЄС є Директиви, 
що гармонізують національне законодавство 
в області непрямого оподаткування і які роз-
діляють на директиви щодо податку на дода-
ну вартість (ПДВ) та директиви щодо акцизів, 
які збираються підприємствами торгівлі та 
передаються до податкових органів. Групу-
вання цих видів податків нараховувалося на 
обіг, виробництво або споживання товарів і 
послуг, і у 1970 р. їх було замінено на ПДВ. 
Тобто вперше ПДВ був введений у 1970 р. і 
продовжується стягуватися сьогодні. Про це 
свідчить прийняття відповідних директив [3]:

– Перша директива про ПДВ (№ 67/227/
ЄЕС) заснувала ПДВ в межах Співтовариства 
та закріпила його функціонування.

– Друга директива про ПДВ (№ 67/228/
ЄЕС) доповнила положення Першої директи-
ви, конкретизуючи порядок її реалізації.

Проте дані директиви не були успішними, 
і лише прийняття в 1977 р. шостої дирек-
тиви (№77/388/ЄEC) послужило розвитком 
системи ПДВ. Важливим доповненням до 
Шостої директиви стала Директива 92/77/
ЄЕС від 19 жовтня 1992 р., яка стосувалася 
ставок податку. У ст. 1 цієї Директиви йдеть-
ся про те, що держави-учасниці повинні 
застосовувати стандартні податкові ставки 
з 1 січня 1993 р. Новими правилами держа-
ви-члени ЄС застосовують стандартні ставки 
ПДВ як мінімум на рівні 15% і мають право 
застосовувати одну або дві знижені ставки 
(не нижче 5%) виключно для певних товарів 
або послуг культурного чи соціального при-
значення. Верхня межа ПДВ була скасована. 
Практика свідчить, що країни ЄС використо-
вують ставки ПДВ на рівні 15-25%. Слід за-
значити, що успіхом європейської податкової 
інтеграції стала Директива Ради 2006/112/ЄС 
від 28 листопада 2006 р. «Про спільну систе-
му податку на додану вартість», яка заміни-

Податкова система країн ЄС

непрямі податки

ПДВ, акцизи і мита

прямі податки внески на соціальну 
безпеку

прибутковий податок та ін. охорона здоров’я, 
пенсійна сфера та ін.

Рис. 1. Загальна структура податкової системи країн ЄС*
* згруповано автором за даними [11]
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Оподаткування доходів в країнах ЄС

плоска шкала 
оподаткування

прогресивна 
шкала 

оподаткування

податок, що справляється за єдиною ставкою при будь-якому 
рівні доходу – єдина ставка прибуткового податку, яка 
розглядається як альтернатива прогресивному оподаткуванню

система оподаткування, що побудована на принципі 
збільшення податкових ставок залежно від зростання 
рівня оподаткованого доходу платника податку

Франція, Німеччина, Швеція, Бельгія, Данія, Нідерланди, Італія, Іспанія, 
Португалія, Люксембург, Польща та ін.

застосовується в країнах: Албанія, Болгарія, Грузія, Ісландія, Казахстан, Киргизія, 
Латвія, Литва, Македонія, Монголія, Росія, Румунія, Україна, Чехія, Естонія

Рис. 2. Оподаткування доходів в країнах Європейського Союзу*
* згруповано автором за даними [10]

Удосконалення системи оподаткування шляхом впровадження електронної звітності країн ЄС

С
ло

ва
чч

ин
а

Система електронної податкової звітності використовується:
- для заповнення заявок на відшкодування ПДВ під час обміну товарами серед 
країн ЄС;

- відповідно до директиви ЄС про електронну торгівлю дає змогу фірмам з країн, 
що не є членами ЄС, зареєструватися і сплачувати ПДВ із он-лайн-продажу для 
будь-якої країни ЄС

С
ло

ве
ні

я

Існує офіс електронного прийняття документів:
- веде облік усіх електронних документів, які заповнюються і надсилаються, а 
також видає підтвердження про отримання електронних документів;
- містить інструмент для створення та перевірки захищених електронних 
підписів

Ес
то

ні
я Закон про систему оподаткування дозволяє платникам податків:

- обирати спосіб подання податкових декларацій;
- Міністерство фінансів зобов'язало усі державні установи, які мають доступ до 
Інтернету, подавати податкові декларації в електронній формі

Ф
ра

нц
ія

Подання звітності відбувається через Інтернет:
- можна порахувати свої податки, вибираючи потрібне поле, заповнюючи 
обов'язкові рядки, відповідаючи на запитання;
- зробити калькуляцію можна як на поточний період, так і підрахувати свої 
податки на майбутнє

Н
ім

еч
чи

на
 Подання електронної звітності передбачає:

- є однією з перших країн, яка прийняла закон про електронно-цифровий підпис 
(1997 р.);
- подання податкової декларації електронною поштою (за необхідності її 
дублювання звичайною поштою)

Рис. 3. Удосконалення системи оподаткування шляхом 
впровадження електронної звітності країн ЄС*

* згруповано автором за даними [5]
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ла попередню дію Шостої директиви. Проте 
істотних змін вона не зазнала, основні зміни 
стосувалися в основному логічної структури 
документа. Отже, основними нормативними 
актами регулювання непрямих податків країн 
ЄС є відповідні директиви. 

Щодо такого виду податку, як ПДВ, біль-
шість вітчизняних вчених [3, 6, 9, 10, 11] на-
зивають його «європейським», виходячи з 
того, що він є необхідною умовою для вступу 
до країн – членів ЄС. Також стягування ПДВ 
відносять до головного фіскального інстру-
менту для країн–членів ЄС. Це стосується 
гармонізації і зближення фіскальних систем 
окремих країн в єдині засади оподаткування. 
Про це свідчить ст. 193 ПКУ, базова ставка 
оподаткування становить 20%, така же став-
ка у Великобританії, Болгарії, Сербії, Естонії, 
у Польщі і Румунії – 23%. У Німеччині ставка 
ПДВ складає 14%, в Ісландії – 24,5%, Іспа-
нії – 12%, Італії – 12%, Португалії – 16% [7]. 
Отже, основною перевагою даного податку 
є його легкопристосовуваність до загально-
світових тенденцій економічної інтеграції та 
глобалізації. 

Щодо системи прямого оподаткування, 
сьогодні діють лише дві директиви, а саме: 
директиви № 90/434 та № 90/435, ухвале-
ні Радою в 1990 р., з яких 435 стосуються 
оподаткування операцій з транскордонною 
реорганізацією і виплат дивідендів між мате-

ринськими і дочірніми компаніями. Податок з 
фізичних осіб асигнується країнами ЄС в роз-
мірі від 5 до 45%.

Третій вид податків країн ЄС – внески на 
соціальну безпеку –передбачає належне со-
ціальне страхування громадян в охороні здо-
ров’я та пенсійній сфері, які сплачуються як 
тими, хто працює, так і роботодавцем. Їх за-
гальна частка ВВП особливо велика, однак 
вони – найменш регульований сектор в ЄС.

Також слід зазначити, що ЄС прийняв кіль-
ка директив в області прямого (Рада при-
йняла у грудні 1977 р. Директиву № 77/799/
ЄЕС та ін.) і непрямого оподаткування, які 
вимагають від держав-членів надавати вза-
ємну допомогу шляхом обміну інформацією, 
повідомленнями, документами, співпрацєю в 
зборі податків. Такі документи були прийняті 
в області адміністративного співробітництва і 
взаємної допомоги, боротьби з відмиванням 
грошей, протидії обману і в області захисту 
фінансових інтересів ЄС. Правом ЄС перед-
бачено створення Європейського офісу з бо-
ротьби з податковими порушеннями. Згідно з 
прийнятими документами, обмін інформацією 
може відбуватися як за запитом, так і авто-
матично. Передбачено проведення спільних 
міжнародних податкових перевірок. В ре-
зультаті податкові служби держав-учасниць 
отримали можливість надавати одна одній 
допомогу в зборі податків. Отже, як свідчить 

наближення положень національного 
законодавства до законодавства ЄС

створення належних умов 
імплементації правового порядку ЄС

імплементація процесу транспонування
актів законодавства ЄС

тлумачення, практика застосування, 
забезпечення дотримання та 
виконання норм права, які 
відповідають європейському праву, 
органами державної влади України

гармонізація процесу коригування 
законодавства держав – членів ЄС на 
підставі правових актів ЄС (директив)

мають обов'язкову силу для держав –
членів ЄС та вимагають від цих 

   
  

Рівень виконання плану дій «Україна – ЄС» «Угоди про партнерство та 
співробітництво між Європейським Співтовариством та Україною»

Мета та завдання процесу виконання «Україна – ЄС» :

аналіз та оцінка рівня виконання ст.51 угоди, згідно якій Україна повинна 
здійснити заходи щодо поступового приведення національного законодавства, 
у тому числі і податкового, у відповідність до законодавства ЄС

Євроінтеграційні заходи: Умови впровадження:

розробка пропозицій по удосконаленню податкового законодавства України 
шляхом його максимальної адаптації до вимог податкового законодавства ЄС

Результат впровадження:
розвиток податкової системи України, дасть можливість максимально адаптувати 
вітчизняну систему оподаткування до європейських норм оподаткування

Рис. 4. Форми доцільності адаптації вітчизняної системи 
оподаткування до країн ЄС*

* згруповано автором за даними [4]
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зарубіжний досвід, система оподаткування в 
країнах ЄС зазнає змін. 

Важливим аспектом в оподаткуванні дохо-
дів країн ЄС, крім зазначених вище принци-
пів прозорості, відкритості та простоти адмі-
ністрування податків, є дотримання принципу 
соціальної справедливості. Даний принцип 
реалізується на основі існування прогресив-
ної шкали оподаткування (рис. 2) і застосову-
ється в країнах ЄС.

Уряд України також вважає за доцільне 
запровадити прогресивну шкалу оподатку-
вання доходів фізичних осіб. Пропонувалося, 
щоб доходи у 33–66 прожиткових мінімумів 
(39–78 тис. грн.) оподатковувалися 25%-м 
податком, а податок на надприбутки стано-
витиме 30% [1]. В кінцевому результаті ці 
плани призвели до прийняття визначеної ПКУ 
у 2017 р. ставки податку 15 % бази оподат-
кування [7]. В той час, як у країнах ЄС макси-
мальні ставки податку становлять: у Німеччи-
ні – 50%, Греції – 49%, Франції – 42%, Бельгії 
та Ірландії – 43%, Італії – 36%, Великобри-
танії, Нідерландах, Іспанії, Португалії – 35%, 
Люксембурзі – 34% [9]. Отже, застосування 
в Україні принципу соціальної справедливо-
сті у сфері оподаткування свідчить, з одного 
боку, про сприйняття досвіду прогресивно-
го оподаткування, з іншого боку, стосується 
удосконалення системи оподаткування, хоча 
і незначне. 

Тому наближення вітчизняної системи 
оподаткування до країн ЄС є притаманною 
для України у зв’язку з постійним її удоскона-
ленням до норм і принципів міжнародного 
податкового права, вони наближають нашу 
країну до входження у ЄС. Про це свідчать 
зміни у сфері удосконалення вітчизняної сис-
теми оподаткування, які діють в країнах ЄС, 
а саме: впровадження електронної звітності, 
в т.ч. і податкової. Саме із впровадженням у 
життя системи електронного документообігу 
наша держава наблизиться до світових еконо-
мічних стандартів, адже більшість розвинутих 
країн світу давно відмовилася від паперового 
документообігу і віддала перевагу електро-
нним деклараціям. Понад 60 країн використо-
вують електронну форму звітності [5]. Тобто 
одним із шляхом удосконалення в системі 
оподаткування країн ЄС було запровадження 
використання електронної форми звітності. 
Заслуговує на увагу досвід таких країн ЄС: 
Словенія, Словаччина, Естонія, Франція, Ні-
меччина, які запровадили електронну форму 
звітності і тим самим її удосконалили. В Укра-
їні також відбувався процес удосконалення 
вітчизняної системи оподаткування шляхом 
впровадження електронної звітності, що під-
тверджує її  наближення до входження у ЄС. 
Про це свідчить їх зарубіжний досвід, який 
наведено на рис. 3.

Слід зазначити, запровадження електро-
нної звітності – це зниження затрат та по-
ліпшення звітності платників податків, по-
легшення процедур, спрощення отримання 
та обробки звітності, безконтактний метод, 
який унеможливлює зловживання у податко-
вій сфері [5].

Основним шляхом узгодження право-
вих норм України та Європейського Союзу 

є адаптація – процес розробки і прийнят-
тя нормативно-правових актів та створен-
ня умов для їх належного впровадження і 
застосування з метою поступового досягнен-
ня повної відповідності права України до єв-
ропейського права. На рис. 4 нами наведені 
форми доцільності адаптації вітчизняної сис-
теми оподаткування до країн ЄС підписаного 
21 лютого 2005 р. у Брюсселі рівня виконання 
плану дій «Україна – ЄС» «Угоди про партнер-
ство та співробітництво між Європейським 
Співтовариством та Україною», яким перед-
бачено відповідні напрями впровадження в 
нашу країну поетапних євроінтеграційних за-
ходів.

Отже, нові економічні відносини визна-
чені в рамках виконання угоди про асоціа-
цію «Україна та ЄС», в Україні триває процес 
адаптації відповідності приведення норма-
тивно-правових актів України до вимог ЄС. 
В цьому напрямі в Україні також триває процес 
удосконалення у сфері економіки та системи 
оподаткування, які є для України найголовні-
шими напрямками реформ, а також у сферах 
реформування Конституції, судової та право-
охоронної систем, виборчого законодавства, 
протидії корупції та державного управління.

Як свідчать останні події, внаслідок розши-
рення ЄС Україна отримала прямий доступ 
до єдиного, розширеного, гармонізованого 
ринку ЄС з 450 мільйонами споживачів. Стає 
очевидним, що Україна у більшій мірі, ніж інші 
країни, зможе отримати переваги від доступу 
до єдиного ринку ЄС з високим рівнем від-
критості, єдиним переліком торгових правил 
і адміністративних процедур, єдиним митним 
тарифом та з вільним рухом товарів, послуг, 
громадян і капіталу без внутрішніх бар’єрів 
(прикордонного контролю, сертифікатів) [4]. 
Отже, наближення України до ЄС неминуче 
і є передумовою доцільності запровадження 
досвіду країн ЄС у системі оподаткування ві-
тчизняного законодавства до законодавства 
країн ЄС, яке є основним з вимог при вступі 
до країн-членів ЄС.

Висновки. Діюча сьогодні вітчизняна 
система оподаткування в Україні за своїм 
складом та структурою відповідає систе-
мі оподаткування країн ЄС. На шліху євро-
пейської інтеграції в нашій країні прийняті 
відповідні закони з урахуванням норм євро-
пейського податкового законодавства. Але, 
на відміну від країн ЄС, українська систе-
ма оподаткування поки що не є інструмен-
том підвищення її конкурентоспроможності 
та не сприяє зростанню економічної актив-
ності суб’єктів господарювання. Можливо, 
потрібен ще деякий час, щоб нова система 
оподаткування почала діяти в Україні і ство-
рила підгрунття для належної податкової 
культури шляхом встановлення оптимальних 
податків, які не стримуватимуть розвиток під-
приємництва, а забезпечать їхній розвиток і 
тим самим будуть сприяти надходженню до 
бюджету коштів, достатніх для задоволення 
потреб країни. Якщо аналізувати перева-
ги досвіду країн ЄС у сфері удосконалення 
системи оподаткування в Україні, до них слід 
віднести: зменшення кількості податків, яка 
сприяє прозорості та відкритості вітчизняної 
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системи оподаткування; доцільним є дотри-
мання принципу соціальної справедливості, 
який реалізується на основі впровадження 
прогресивної шкали оподаткування; виконан-
ня плану дій «Україна – ЄС» «Угоди про парт-
нерство та співробітництво між Європейським 
Співтовариством та Україною» та передбачає 
доцільність застосування в Україні системи 
оподаткування досвіду розвинених країн ЄС.
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Постановка проблеми. Важливою умо-
вою ефективного здійснення правосуддя є 
якісне нормативне забезпечення судових 
процедур з урахування принципу верхо-
венства права. З початку державотворення 
Україна зіткнулася з фактичною відсутністю 
системного вирішення питання щодо орга-
нізації законотворчого процесу. Історичні 
виклики, які постали перед молодою дер-
жавою, фактично унеможливили реалізацію 
законотворчого процесу, який повинен від-
повідати сучасним вимогам, як-то: прогно-
зованість, стабільність, своєчасність та від-
повідність принципам права.

Важливим завданням, яке постало сьогод-
ні перед правниками, є проведення змістов-
ного аналізу правових помилок та прогалин, 
припущених у діючому законодавстві, та про-
блем його застосування з метою розробки 
стратегії модернізації законодавства. Отри-
мані результати повинні стати підґрунтям 
у законотворчій діяльності з приведення 
законодавства у відповідність з вимогами та 
умовами сучасної державної діяльності. Це 
особливо актуально у період правової (судо-
вої) реформи, зокрема змісту адміністратив-
ного судочинства, коли накопичилась значна 
кількість проблем, які потребують негайного 
вирішення.

Ступінь розробленості проблеми. 
У статті був використаний метод наукової де-
дукції, оскільки він є найбільш придатним для 
аналізу правотворчих процесів Україні, тому 
дослідження побудоване за системою від 
«загального до часткового», тобто крізь за-
гальнотеоретичні підходи до сутності і змісту 
принципів права та законотворчості дослід-
жуються особливості реалізації принципів ад-

міністративного судочинства у прогнозуванні 
та здійсненні законотворчої діяльності.

До проблем визначення сутності принци-
пів права зверталися у різні часи зарубіжні та 
вітчизняні науковці, такі як: Л. Браун, Т. Го-
ббс, Е. Бредлі, Р. Давид, Б. Жакьє, Ш. Монте-
ск’є, С.С. Алексєєв, А.М. Васильєв, М.І. Дем-
бо, А.М. Колодій, Р.З. Лівшиць, О.А. Лукашов, 
А.В. Міцкевич, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, 
К.П. Уржинський, Т.І. Фулей, Л.С. Явич та ін. 
Науковцями було надано ґрунтовну думку 
щодо змісту цього поняття, але досі залиша-
ється багато спірних питань та з часом на-
буває більшої актуальності у подальший їх 
реалізації за галузями права та юридичній 
техніці.

Також проблемами визначення принципів 
права у правотворчості та законотворчості, 
крім вже зазначених науковців, займалися 
М.М. Марченко, А.Ф. Черданцев, Л.А. Моро-
зова, Н.Н. Крисовська, Ж.О. Дзейко. 

Щодо принципів адміністративного проце-
су та адміністративного судочинства вагомий 
вклад був внесений А.Т. Боннером, В.Д. Брин-
цевим, І.П. Голосніченко, А.І. Єлістратовим, 
І.Б. Коліушко, О.М.Овчаренко, Н.Б. Писарен-
ко, Ю.С. Педько, Н.Г. Саліщевою, А.О. Селі-
вановим, Д.М. Чечотом та іншими.

На думку В. Коростей, «корисність та цін-
ність правової продукції» залежить від ефек-
тивності законотворчого процесу та реаліза-
ції права [1, с. 121]. Підтвердження цієї думки 
можна знайти як у Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, так і у рі-
шеннях Європейського суду з прав люди-
ни, зокрема, у рішенні «Мельниченко проти 
України» зазначено, що положення Конвен-
ції як нормативно-правового акту необхідно 
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«тлумачити та застосувати у такій спосіб, щоб 
зробити її вимоги не теоретичними або ілю-
зорними, а практичними і ефективними» [2].

Реалізація правових норм залежить 
від цілеспрямованості та волевиявлення 
законодавчого органу у законодавчому про-
цесі. На жаль, в Україні досі залишається тіль-
ки доктринально визначеними поняття, сут-
ність та принципи законотворчої діяльності, 
як і відсутність правової політики, комплек-
сного поняття діяльності, яка пов’язана з роз-
робкою та реалізацією правових ідей, форму-
ванням стратегії правового життя суспільства 
[3]. Відсутність нормативно-правової регла-
ментації правової політики та законодавчого 
процесу безпосередньо має прояв у прийняті 
недоцільних та помилкових рішень, порушен-
ня принципу системності у праві, що істотно 
впливає на якість нормативно-правових актів 
та ефективність врегулювання суспільних від-
носин.

Адміністративне процесуальне право і на 
сьогодні залишається однією зі складноих та 
суперечливих галузей права, поряд з інши-
ми галузями процесуального права. Сформо-
вана концепція розуміння адміністративного 
процесуального права, його зміст та струк-
тура, юридична значущість, особливості про-
цесуальних форм потребували законодавчої 
регламентації. 

Прийняття Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі – Кодекс) поклало 
початок формування судових процедур за-
хисту прав у публічно-правових відносинах, 
що призвело не тільки до новацій у судовому 
процесі, а й до змін у судовій системі. З цьо-
го часу здійснення правосуддя за адміністра-
тивними справами віднесене до компетенції 
адміністративних судів як спеціалізованих у 
системі судів загальної юрисдикції та здійс-
нюється за правилами, передбаченими Ко-
дексом. Кожна норма цього кодифікованого 
акту є певною установкою належної або мож-
ливої поведінки, що спрямована на досяг-
нення певного результату – захисту прав та 
інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин. 

За відсутності єдиної думки щодо розумін-
ня сутності принципів права, єднальним є те, 
що вони є вихідними ідеями, що відбивають 
сутність права та являють «своєрідну систему 
координат, у рамках якої розвивається пра-
во» [4]. 

Принципи правосуддя, в свою чергу, 
визначають як основні вимоги та ідеї щодо 
справедливого розгляду судової справи, що 
показують специфіку та зміст відповідної га-
лузі права [5, с. 201] і прямо сформульовані 
в Конституції України та законодавстві про 
судову владу та судочинство. Так, проголо-
шені у Кодексі принципи адміністративного 
судочинства, здійснюючи загальну спрямо-
ваність правових приписів та обумовлюючи 
процесуальну діяльність, мають не меті не 
тільки виконання завдань адміністративного 
судочинства, вони забезпечують ефективний 
захист прав у публічно-правових відносинах, 
а також формування уявлень суспільства про 
правосуддя, зокрема з адміністративного 
судочинства. Так, слушно зазначає А. Коло-

дій, досліджуючи принципи права, характе-
ристикою демократичного (громадянського) 
суспільства є врахування законодавцем ду-
мок суспільства, які акумулюються, насампе-
ред, у цих принципах, які, в свою чергу, ста-
ють критерієм оцінки права, методологічною 
основою вдосконалення та ефективності його 
реалізації [6, с. 5, 7].

Метою статті є аналіз подальшого роз-
витку наукових знань щодо сутності принци-
пів права та адміністративного судочинства 
і визначення можливостей їх реалізації у 
законотворчій діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сучасне 
процесуальне законодавство характеризу-
ється нестабільністю та непередбачуваністю, 
що в багатьох випадках обумовлено неналеж-
ною увагою до необхідності всебічного дослі-
дження та врахування об’єктивних потреб та 
інтересів суспільства щодо правосуддя.

Не можна не звернути увагу на актуальність 
питань, які були предметом дослідження То-
маса Гоббса, який ще у своїх трактатах «Про 
громадянина» та «Левіафан» звертав увагу на 
проблеми правотворчості та межі законотво-
рчої діяльності. Приділяючи особливу увагу 
принципу гласності у правотворчості, філо-
соф наголошував на відповідальну діяльність 
держави у законодавчій діяльності. Закони 
повинні відповідати добробуту громадян та 
держави, бути відомими (опублікованими), 
мати тлумачення, а головне, бути зрозуміли-
ми, але не тільки за змістом, а й з причин та 
мотивів прийняття закону. 

У сучасних умовах змістовне наповнення 
розуміння сутності принципів правотвор-
чості та законотворчості знайшли подаль-
ший розвиток у правовій науці, неоднора-
зово зверталася увага правників на втілення 
наукових напрацювань у практику законо-
творчого процесу. Тому принципи права на 
сьогодні є не тільки юридичні ідеї, які раніше 
мали тільки наукове значення та використо-
вувалися тільки як теоретична категорія, а з 
розвитком права та юридичної техніки стали 
обов’язковим елементом нормативно-право-
вих актів. Набувши такого значення, можна 
констатувати, що вони набули певної само-
стійності, стали одним з показників ефектив-
ності законодавства та слугують орієнтиром 
подальшого формування права. У контексті 
цього необхідно наголосити, що принципи 
законотворчості є динамічною правовою ка-
тегорією, що особливо відчувається у сучас-
них умовах інтеграційних (глобалізаційних) 
процесів. 

Забезпечуючи функціонування України як 
правової держави, у Конституції закріпле-
ні основні принципи права, чим покладено 
основу формування національної системи 
права, керівні засади правотворчої, законо-
творчої та правозастосовної діяльності. Ана-
ліз конституційних основ принципів вказує 
на відсутність загального розуміння понят-
тя принципів права та системного підхо-
ду законодавчого закріплення, однак це не 
зменшує важливості проголошених принци-
пів верховенства права (ст. 8), здійснення 
державної влади (ст. 6), пріоритету прав лю-
дини і громадянина над іншими цінностями в 
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державі (ст.ст. 3, 21, 22, 64), рівності прав та 
свобод людини і громадянин (ст.ст. 21, 24) 
принцип законності (ст. 68); принцип взаємної 
відповідальності держави та особи (ст. ст. 3,  
56, 68, 152). Окремо визначені конституцій-
ні засади (принципи) судочинства – принци-
пи верховенства права, а саме: рівність усіх 
учасників судового процесу перед законом і 
судом; забезпечення доведеності вини; зма-
гальність сторін та свобода в наданні ними 
суду своїх доказів і у доведенні перед судом 
їх переконливості; підтримання публічного 
обвинувачення в суді прокурором; забез-
печення обвинуваченому права на захист; 
гласність судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами; розумні 
строки розгляду справи судом; забезпечення 
права на апеляційний перегляд справи та у 
визначених законом випадках – на касаційне 
оскарження судового рішення; обов’язковість 
судового рішення (ст. 129).

Принцип верховенства права, являючись 
«величезним здобутком людства» у міжна-
родному й національному праві та науці, має 
різноманітне та широке трактування. Так по-
няття «верховенства права» у Європейському 
союзі задекларовано у Договорі Про Євро-
пейський Союз, визначаючи основу головних 
цінностей союзу держав, а саме – «повагу до 
людської гідності, свободи, демократії, рівно-
сті, верховенство права та дотримання люд-
ських прав, включаючи права осіб, що нале-
жать до меншин» (преамбула, ст. 2). Однак 
фактичну необмеженість трактування поняття 
«верховенства права» надає Європейський 
Суд з прав людини, вважаючи, що це є кон-
цепцією, яка властива всім статтям Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод. Систематизацію вимог щодо змісту 
принципу верховенства права, розробле-
них у рішеннях Європейського Суду, було 
запропоновано А. Пухтецькою як загального 
значення змісту, юридичне значення концеп-
ції та/або принципу, щодо якості закону, у т. ч.  
щодо законного обмеження реалізації прав 
і свобод людини, аспекти доступу до суду й 
справедливого судового розгляду, щодо об-
меження свавілля органів публічної влади, 
ефективного контролю за реалізацією прав і 
основоположних свобод людини [7, с. 36].

Підтвердженням ідеї широкого розуміння 
принципу верховенства права та неможли-
вості його звуження до формальної закон-
ності міститься у Документі Копенгагенської 
наради Конференції щодо людського виміру 
Наради з безпеки та співробітництва в Єв-
ропі, спрямовано на забезпечення процесу 
творення і впровадження в життя демокра-
тичного ладу, що означає «справедливість, 
засновану на визнанні та повному сприйнятті 
людської особи як найвищої цінності та яку 
гарантовано інститутами, що забезпечують 
рамки для її якнайповнішого вираження» [8].

Запропоноване лордом Томам Біргемом 
трактування принципу верховенства права, 
яке визнане Венеціанською комісією у Докла-
ді про верховенство права (березень 2011 р.) 
як таке, «що найкращим чином охоплює го-
ловні елементи поняття «верховенства пра-
ва», містить такі складові: законність, включа-

ючи прозорий, підзвітний та демократичний 
процес введення в дію приписів права; юри-
дична визначеність; заборона свавілля; 
доступ до правосуддя, представленого неза-
лежними та безсторонніми судами, включно 
з тими, що здійснюють судовий нагляд за ад-
міністративною діяльністю; дотримання прав 
людини; заборона дискримінації та рівність 
перед законом [9].

Ідея широкого розуміння принципу верхо-
венства права знаходить підтримку й у на-
ціональній правовій доктрині – науковцями 
В. Авер’яновим, І. Грицяком, А. Пухтецькою, 
В. Шилінговим.

За такою характеристикою принцип вер-
ховенства права слід усвідомлювати загаль-
нообов’язкову вимогу не тільки щодо право-
застосовної діяльності, зокрема правосуддя, 
а головне втілення його у законотворчій ді-
яльності. Принцип верховенства права ак-
тивно використовується, його трактування 
надається Конституційним Судом України. 
Так, у своєму рішенні по справі про призна-
чення судом більш м’якого покарання Суд за-
значив, що «верховенство права вимагає від 
держави його втілення у правотворчу та пра-
возастосовну діяльність, зокрема у законах, 
які за своїм змістом мають бути проникнуті, 
передусім, ідеями соціальної справедливо-
сті, свободи, рівності тощо» [10]. Також Кон-
ституційний Суд України неодноразово наго-
лошував, що дотримання у законотворчому 
процесі конституційних принципів рівності і 
справедливості висуває вимоги визначено-
сті, ясності і недвозначності правової норми, 
оскільки інше не може забезпечити її однако-
ве застосування, не виключає необмежено-
сті трактування у правозастосовній практиці 
і неминуче призводить до свавілля та непри-
пустимості звуження змісту та обсягу наявних 
прав і свобод [11].

Зміст верховенства права як принципу ад-
міністративного судочинства сформований у 
ст. 8 Кодексу, є формулою, згідно з якою у 
адміністративному судочинстві забезпечуєть-
ся реалізація захисту прав та інтересів фізич-
них та юридичних осіб у публічно-правових 
відносинах. Це необхідно розуміти не тільки 
як точне дотримання вимог закону судом, а з 
урахуванням «соціальних регуляторів, зокре-
ма норм моралі, традицій, звичаїв тощо, які 
легітимовані суспільством» на кожній стадії 
адміністративного судочинства [12]. 

Принципу верховенства права повинні під-
порядковуватися усі органи державної влади, 
в тому числі законодавчий орган держави, на 
це звертає увагу Т. Біргем, зазначаючи, що 
усі власні інститути держави повинні «підко-
рятися публічно створеним законам, які набу-
вають чинності (загалом) наперед, і на основі 
яких публічно здійснюється правосуддя, вони 
також повинні мати змогу користуватися бла-
гами цих законів» [13].

Висновки. Таким чином, перед законодав-
цем, науковцями-правниками, юриста-
ми-практиками, пов’язаними з галузями 
судової та публічної влади, постає складне 
завдання щодо системного реформування ад-
міністративно-процесуального законодавства 
з метою повної реалізації принципів права, 
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зокрема принципів адміністративного судо-
чинства. Складність та масштабність модер-
нізації адміністративно-правового регулю-
вання обумовлює об’єднання та гармонізацію 
зусиль усіх суб’єктів правотворчості у роз-
робці та реалізації стратегії правової політи-
ки держави. При розробці законопроектів у 
галузі адміністративного судочинства треба 
враховувати основоположність та обов’язко-
вість принципу верховенства права.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
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Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука

У статті досліджено вихідні засади формування європейської політики у сфері розбудови систе-
ми виконавчого провадження. Проаналізовано основні чинники, які зумовлюють потребу вивчення та 
впровадження європейського досвіду організації примусового виконання рішень. Визначено основ-
ні тенденції формування законодавства та практики виконання уповноваженими органами і особа-
ми юрисдикційних рішень. Узагальнено джерела європейської політики у сфері розбудови системи 
виконавчого провадження. 

Ключові слова: виконавче  провадження,  організаційно-правова  розбудова  системи  виконавчого 
провадження, європейська політика у сфері розбудови системи виконавчого провадження.

В статье исследованы исходные принципы формирования европейской политики в сфере построе-
ния системы исполнительного производства. Проанализированы основные факторы, обусловливающие 
необходимость изучения и внедрения европейского опыта организации принудительного исполнения 
решений. Определены основные тенденции формирования законодательства и практики исполнения 
уполномоченными органами и лицами юрисдикционных решений. Обобщены источники европейской 
политики в сфере построения системы исполнительного производства.

Ключевые слова: исполнительное  производство,  организационно-правовое  развитие  системы 
исполнительного  производства,  европейская  политика  в  сфере  развития  системы исполнительного 
производства.

Krupnova L.V. CHARACTERISTICS OF THE EUROPEAN POLICY IN THE SPHERE OF BUILDING 
THE EXECUTIVE PROCEEDINGS SYSTEM

The author of the article has studied the initial principles of the formation of the European policy in the 
sphere of building the system of executive proceedings. The author has analyzed the main factors that deter-
mine the need to study and implement the European experience in organizing enforcement execution of the 
decisions. The basic tendencies of the formation of legislation and practice of execution of jurisdictional de-
cisions by authorized agencies and officials have been determined. The sources of the European policy in the 
sphere of building the system of executive proceedings have been summarized.

Key words: executive  proceedings,  organizational  and  legal  development  of  the  executive  proceedings  
system, European policy in the sphere of development of the executive proceedings system.

Постановка проблеми. Політика євро-
пейського співробітництва та добросусід-
ства відкриває для України нові горизонти 
можливостей, але й покладає на владу низку 
зобов’язань. Зокрема, позиціонування дер-
жавою власних євроінтеграційних намірів 
вимагає здійснення реальних кроків у напря-
му наближення вітчизняної системи органів 
виконавчої влади до стандартів Європей-
ського Співтовариства та реформування від-
повідної сфери законодавства. Не є винятком 
і сфера виконання юрисдикційних рішень, яка 
потребує суттєвої модернізації, зокрема за 
рахунок рецепції позитивного зарубіжного 
досвіду. Першочерговим завданням при цьо-
му має стати вивчення практики організацій-
но-правової розбудови системи виконавчого 
провадження у країнах Європейського Сою-
зу (далі – ЄС) та ознайомлення з вихідними 
засадами формування європейської політики 
у сфері примусового виконання рішень.

Ступінь розробленості проблеми. У ві-
тчизняній юридичній науці питання пов’язані 
з європейською політикою у сфері розбудо-
ви системи виконавчого провадження майже 
не досліджувалися. Вчені лише акцентували 
увагу на досвіді окремих країн ЄС, однак за-

гальні засади формування політики у сфері 
примусового виконання рішень залишилися 
поза їх увагою, що підтверджує актуальність 
обраної теми дослідження.

В умовах переходу до комбінованої сис-
теми виконавчого провадження виникла 
необхідність подальшого вдосконалення пра-
вового регулювання відносин у сфері приму-
сового виконання рішень, що не можливо без 
урахування основоположних принципів функ-
ціонування цього правового інституту в рам-
ках єдиного правового простору Євросоюзу.

Мета статті полягає в комплексному 
дослідженні вихідних засад європейської по-
літики у сфері організаційно-правової розбу-
дови системи виконавчого провадження.

Виклад основного матеріалу. Враховую-
чи проголошені євроінтеграційні пріоритети, 
українська держава повинна орієнтуватися 
саме на політику ЄС, яка і відображає засади 
тієї міждержавної правової системи, в межах 
якої формується єдиний європейський пра-
вовий простір. До числа передумов вивчен-
ня європейського досвіду у сфері виконання 
юрисдикційних рішень в Україні слід відне-
сти: необхідність наближення законодавства 
України у сфері виконання судових рішень та 
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рішень інших органів до стандартів ЄС; мож-
ливість подолання неефективності вітчизня-
ного інституту виконавчого провадження в 
разі урахування позитивного досвіду органі-
заційно-правового забезпечення цієї сфери; 
потреба гармонізації інституту захисту прав 
та основоположних свобод людини і грома-
дянина, складовою частиною якого є систе-
ма забезпечення виконання юрисдикційних 
рішень; пошук ефективних форм і методів 
впливу на боржників тощо.

Еволюціонуючи протягом достатньо три-
валого часу, система виконавчого прова-
дження в більшості країн ЄС зупинилася на 
гармонійному поєднанні державних та недер-
жавних інституцій, яке забезпечило ефектив-
ність примусового виконання юрисдикційних 
рішень. Саме тому на сучасному етапі роз-
витку в більшості європейських країн утвер-
дилася комбінована система виконавчого 
провадження. За такої умови політика ЄС не 
передбачає повну децентралізацію повнова-
жень у вказаній сфері, адже вона безпосе-
редньо пов’язана з правами і свободами лю-
дини, забезпечення яких є однією з ключових 
функцій держави.

Необхідно підкреслити, що окрім суто ор-
ганізаційних питань, тобто впровадження ці-
лісної системи виконавчого провадження, 
політика ЄС щодо примусового виконання 
рішень поширюється на інші сфери суспіль-
ного життя, які опосередковано впливають на 
ефективність виконавчого провадження. Так, 
Н.В. Шелевер зазначає, що високий показник 
роботи приватних виконавців в ЄС поясню-
ється ще й відповідним рівнем правової куль-
тури населення. З огляду на це вбачається, 
що і виконувати виконавчі документи віднос-
но таких громадян значно легше [1, с. 265]. 
Зважаючи на це, політика ЄС має чіткі напря-
ми щодо підвищення рівня правової культу-
ри громадян, які в подальшому визначають 
ефективність багатьох сфер виконавчо-роз-
порядчої діяльності, в тому числі й сфери 
примусового виконання рішень.

Принцип обов’язковості виконання юрис-
дикційних рішень, закріплений у Конституції 
України, знаходить своє відображення в Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини 
і основоположних свобод» від 4 листопада 
1950 р., ст. 13 якої передбачає право кожно-
го на ефективний засіб юридичного захисту в 
національному органі, навіть якщо таке пору-
шення було вчинене особами, які здійснюва-
ли свої офіційні повноваження [2]. Вбачаєть-
ся, що система органів і осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень, і є тим засобом 
юридичного захисту, завдання якого – забез-
печити виконання боржником своїх зобов’я-
зань перед стягувачем. Це свідчить на ко-
ристь конституційності вказаного правового 
інституту, його пріоритетного значення для 
забезпечення основоположних прав і свобод 
громадян.

Необхідно підкреслити, що європейська 
політика у сфері виконавчого проваджен-
ня передбачає індивідуалізацію окремих ас-
пектів транскордонного виконавчого проце-
су. Наприклад, Конвенція Ради Європи від 
20 травня 1980 р. «Про визнання та виконан-

ня рішень стосовно опіки над дітьми та про 
поновлення опіки над дітьми» регламентує 
питання, пов’язані з юрисдикційними рішен-
нями стосовно опіки та доступу до дитини 
[3]. Схожа індивідуалізація застосовується в 
інших міжнародно-правових актах, наприклад 
у Конвенції ООН від 10 червня 1958 р. «Про 
визнання та виконання іноземних арбіт-
ражних рішень» [4], Гаазькій конвенції від 
19 жовтня 1996 р. «Про юрисдикцію, право, 
що застосовується, визнання, виконання та 
співробітництво щодо батьківської відпові-
дальності та заходів захисту дітей» та інших 
документах [5].

Окремі рекомендації щодо реалізації євро-
пейської політики у сфері розбудови системи 
виконавчого провадження відображені в таких 
документах: Рекомендації Rec (2003) 16 Ко-
мітету Міністрів Ради Європи державам-чле-
нам щодо виконання рішень адміністративних 
і судових органів у галузі адміністративного 
права (ухвалені Комітетом Міністрів 9 верес-
ня 2003р.); Рекомендації Rec (2003) 17 Комі-
тету Міністрів Ради Європи державам-членам 
щодо примусового виконання (ухвалені Комі-
тетом Міністрів 9 вересня 2003 р.); Висновки 
№ 13 (2010) Консультативної ради європей-
ських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 
Європи щодо ролі суддів у виконанні судових 
рішень (м. Страсбург, 19 листопада 2010 р.); 
Рекомендації Rec (98) 1 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо ме-
діації в сімейних справах (прийнята Коміте-
том Міністрів 21 січня 1998 р.); Рекомендації 
Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи 
державам-членам щодо альтернатив судово-
му розгляду спорів між адміністративними 
органами й сторонами-приватними особа-
ми (ухвалена Комітетом Міністрів 5 вересня 
2001 р.) [6].

Дослідження вказаних документів дозво-
ляє систематизувати вихідні засади європей-
ської політики у сфері розбудови системи 
виконавчого провадження. Зокрема, такими 
слід вважати: авторитет органів примусового 
виконання, які повинні гармонійно поєднува-
ти примус і переконання, але забезпечува-
ти при цьому права і законні інтереси сторін 
провадження; сфера примусового виконан-
ня виступає важливим елементом системи 
судочинства, оскільки без наявності прак-
тичних можливостей впливу на зобов’язано-
го суб’єкта виконати юрисдикційне рішення 
буде майже неможливо; система виконавчого 
провадження має бути врегульована індиві-
дуальним законодавчим актом, який повинен 
містити потрібну термінологію і правові ме-
ханізми; примусові заходи, що застосовують-
ся до боржника, мають бути співвідносними, 
тобто відповідати меті адміністративно-про-
цедурної діяльності; виконавче провадження 
має бути інформативним, тобто в процесі 
примусового виконання повинні застосовува-
тися сучасні системи документообігу, що 
позитивно вплине на ефективність вказаної 
діяльності; органи примусового виконання 
повинні забезпечити належний захист аре-
штованого майна або коштів боржника для 
уникнення випадків їх незаконного викори-
стання.
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Вбачається, що європейська політика у 
сфері розбудови системи виконавчого прова-
дження – це комплекс нормативно визначених 
засад організації та функціонування інституту 
примусового виконання рішень, в основу яких 
покладено загальновизнані цінності демокра-
тичної правової держави. Слід відзначити, що 
в рамках єдиного правового поля ЄС сфор-
мувалось декілька ключових тенденцій щодо 
примусового виконання рішень, а саме: за 
умов забезпечення належного рівня правової 
культури та правосвідомості громадян дер-
жава повинна поступово делегувати повнова-
ження в цій сфері недержавним інституціям 
(приватним виконавцям), діяльність яких має 
бути врегульована на законодавчому рів-
ні; система виконавчого провадження – це 
продукт суспільства, а отже, її ефективність 
пов’язана з політикою держави в різних сфе-
рах суспільного життя; ефективність системи 
примусового виконання рішень безпосеред-
ньо залежить від зацікавленості в результа-
ті самих виконавців, тому потрібно створити 
виконавцям належні умови праці; в державі 
обов’язково має існувати ефективний інсти-
тут медіації.

Говорячи про європейську політику у сфері 
розбудови системи виконавчого проваджен-
ня, обов’язково слід згадати про практику 
діяльності Європейського суду з прав люди-
ни (далі – ЄСПЛ). Як зазначає Л.М. Москвич, 
практика ЄСПЛ відносно практики україн-
ських судів виконує роль переконливого пре-
цеденту, в якому суть викладеного правово-
го рішення (правової позиції) Верховний Суд 
України та Вищі спеціалізовані суди зобов’я-
зані брати до уваги, за умови спроможності 
взяти до уваги це рішення без порушення 
норм національного права. Щодо практики 
інших судів, то вони зобов’язані враховува-
ти правові позиції ЄСПЛ, викладені в його рі-
шеннях, оскільки вони по суті є роз’ясненням 
Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод [7, с. 335].

Враховуючи наведене, практику ЄСПЛ слід 
розглядати як джерело формування євро-
пейської політики у сфері розбудови систе-
ми виконавчого провадження, оскільки його 
акти діють у міждержавному просторі, уосо-
блюючи волю європейських інституцій щодо 
конкретного правового феномену, а практи-
ка цього суду не тільки формує правове поле 
ЄС, але й справляє вплив на національне 
законодавство окремих держав, які визнали 
його компетенцію. Необхідно підкреслити, 
що Україна з метою впровадження європей-
ських стандартів з прав людини взяла не себе 
обов’язок виконувати рішення ЄСПЛ, перед-
бачений Законом України «Про виконання рі-
шень та застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. 
№ 3477-IV [8]. Варто наголосити, що питання 
примусового виконання рішень часто стають 
предметом розгляду ЄСПЛ і потім знаходять 
своє відображення у відповідних рішеннях. 
Так, у своїх прецедентах ЄСПЛ запроваджує 
презумпцію заподіяння державою мораль-
ної шкоди стягувачу при надмірно тривало-
му невиконанні рішення суду. І така причи-
на невиконання рішення суду як «відсутність 

коштів у бюджеті» не звільняє державу від 
обов’язку компенсувати моральну шкоду стя-
гувану [9].

На необхідності судового контролю за 
виконанням рішень наголошує Консультатив-
на рада європейських суддів, зокрема у Вис-
новку № 13 від 19 листопада 2010 р. «Щодо 
ролі суддів у виконанні судових рішень» рада 
акцентує увагу на таких аспектах: ефективне 
виконання обов’язкового судового рішення 
є основоположним елементом верховенства 
права; виконання рішення не повинно підри-
ватися зовнішнім втручанням з боку виконав-
чої або законодавчої влади шляхом прийнят-
тя ретроактивного законодавства; в порядку 
виконавчого провадження не повинно бути 
відстрочки, за винятком підстав, передбаче-
них законом; сторони повинні мати можли-
вість легко ініціювати виконавче проваджен-
ня; принципи довіри і взаємного визнання є 
наріжними каменями побудови європейсько-
го правового простору [10].

У своїй роботі Я. Гонціяж наголошує, що 
більшість галузей державного управління 
охоплені або піддаються впливу з боку права 
ЄС. Ініціативи, які стосуються окремих сфер 
державного управління, одночасно охоплю-
ють певну концепцію з чітко визначеними 
цілями та стандартами у сфері управління  
[11, с. 10]. На прикладі аналізу норматив-
но-правових документів та судової практики 
ЄС, які узагальнюють політику у сфері роз-
будови системи виконавчого провадження 
вбачається, що в рамках єдиного правового 
простору ЄС склалися унікальні підходи до 
формування системи органів примусового 
виконання рішень, сформувалися механізми 
контролю за сферою виконавчого проваджен-
ня, а також загальні засади виконання юрис-
дикційних рішень. Сьогодні Україна лише 
стоїть на порозі окреслених реформ, однак 
необхідно зробити чіткі кроки, аби наблизити 
вітчизняну систему виконавчого провадження 
до європейських стандартів.

Висновки. Проведене дослідження доз-
воляє узагальнити уявлення про європейську 
політику у сфері організаційно-правової роз-
будови системи виконавчого провадження у 
вигляді таких висновків:

1. З’ясовано, що до числа вихідних засад 
європейської політики у сфері розбудо-
ви системи виконавчого провадження слід 
віднести: авторитет органів примусового 
виконання; наявність в органах примусового 
виконання практичних можливостей впливу 
на зобов’язаного суб’єкта; врегульованість 
системи виконавчого провадження індивіду-
альним законодавчим актом; співвідношення 
примусових заходів, що застосовуються до 
боржника меті адміністративно-процедур-
ної діяльності; інформативність виконавчого 
провадження; досконалість механізмів захи-
сту арештованого майна або коштів боржни-
ка; дієвість судового контролю за примусовим 
виконанням рішень; можливість виконання рі-
шень шляхом медіації (особливо у цивільних 
справах).

2. Доведено, що європейська політика у 
сфері розбудови системи виконавчого прова-
дження – це комплекс нормативно визна-
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чених засад організації та функціонування 
інституту примусового виконання рішень, в 
основу яких покладено загальновизнані цін-
ності демократичної правової держави. Слід 
враховувати, що ця політика є синтезом 
нормативно визначених приписів та судової 
практики ЄСПЛ, які доповнюють один одного 
і утворюють єдину систему ідей, принципів та 
концептів.

3. Визначено основні тенденції форму-
вання європейської політики у сфері роз-
будови системи виконавчого провадження, 
зокрема: взаємозв’язок ефективності при-
мусового виконання рішень та рівня правової 
культури і правосвідомості громадян; враху-
вання суспільної природи системи виконав-
чого провадження при розробці відповід-
ного законодавства; мотивація виконавців 
на ефективне виконання покладених на них 
повноважень.

4. Перспективним напрямом подальшо-
го наукового пошуку в цій сфері залишаєть-
ся визначення та аналіз механізмів впрова-
дження європейського досвіду в практичну 
діяльність органів примусового виконання 
та приватних виконавців в Україні. Наразі від 
оперативності та повноти вирішення цього пи-
тання безпосередньо залежить ефективність 
примусового виконання рішень та результа-
тивність реформування системи виконавчого 
провадження в цілому.
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Розкрито сутність та зміст державного ветеринарного нагляду як окремої функції держави. Дослі-
джено основні складові елементи системи державного ветеринарного нагляду. Проведено аналіз інсти-
туційної складової державного ветеринарного нагляду. Розроблені пропозиції щодо оптимізації сис-
теми органів державного ветеринарного нагляду. Розкрито сутність та зміст організаційної складової 
державного ветеринарного нагляду. Проаналізовано організаційний механізм реалізації державного 
ветеринарного нагляду в Україні. 

Ключові слова: ветеринарна медицина, державний ветеринарний нагляд, інституційна складова, 
організаційний механізм, державно-управлінський вплив.

Раскрыта сущность и содержание государственного ветеринарного надзора как отдельной функции 
государства. Исследованы основные составляющие элементы системы государственного ветеринар-
ного надзора. Проведен анализ институциональной составляющей государственного ветеринарного 
надзора. Разработаны предложения по оптимизации системы органов государственного ветеринарного 
надзора. Раскрыта сущность и содержание организационной составляющей государственного ветери-
нарного надзора. Проанализирован организационный механизм реализации государственного ветери-
нарного надзора в Украине
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нальная составляющая, организационный механизм, государственно-управленческое воздействие.

Kurylo V.I., Iarmolenko Yu.V. STATE VETERINARY SUPERVISION: INTRODUCTION  
OF A NEW PARADIGM

It was disclosed the essence and content of state veterinary supervision as a separate function of the state. 
The main components of the system of state veterinary supervision were identified. Also it was made the anal-
ysis of the institutional component of the state veterinary supervision. The main direction of optimization of 
the system of state veterinary supervision bodies were proposed. The essence and content of the organizational 
component of state veterinary supervision were revealed. It was made the analysis of the organizational mech-
anism of implementation of state veterinary supervision in Ukraine.

Key words: veterinary  medicine,  state  veterinary  supervision,  institutional  component,  organizational 
mechanism, state-management influence.

Постановка проблеми. Сучасна систе-
ма організації державного ветеринарного 
нагляду в Україні, яка фактично запозичена 
з радянської моделі та є її продовженням, 
вимагає зміни та вдосконалення. Виникає 
питання стосовно дієвості організаційних ме-
ханізмів реалізації такого контролю, ефектив-
ності системи у цілому та можливих шляхів її 
вдосконалення у контексті відповідності прин-
ципів її побудови європейським стандартам. 
Справа у тому, що інтеграція України в ЄС, 
яка є стратегічним орієнтиром майбутнього, 
вимагає суттєвих змін у системі державного 
управління та організації багатьох контролю-
ючих та наглядових функцій держави. Вете-
ринарний нагляд є одним із напрямків, який 
потребує вдосконалення у силу об’єктивних 
обставин, оскільки стосується не лише без-
пеки населення та ступеню захисту тварин-
ного світу від епізоотій, але ще й важливим 
елементом торговельних відносин України. 
Мова йде про обов’язковий ветеринарний 

нагляд щодо продукції тваринного походжен-
ня, експортером якої є Україна. Таким чином, 
проблема пошуку шляхів вдосконалення іс-
нуючої системи організаційного забезпечен-
ня та механізмів державного ветеринарного 
нагляду набуває неабиякої актуальності. 

Ступінь розробленості проблеми. Про-
блематика вдосконалення системи держав-
ного ветеринарного нагляду знайшла своє 
відображення у працях багатьох вчених, зо-
крема таких як В.В. Довгань, В.М. Горжеєв, 
А.О. Єльченко, Ю.В. Чабанова та інші.

Мета статті. Не дивлячись на достатню 
увагу з боку науковців, існує потреба подаль-
шого дослідження потенційних шляхів та 
напрямків вдосконалення державного вете-
ринарного нагляду в Україні, зокрема щодо 
зміни самого доктринального підходу до його 
організації, у тому числі на засадах викори-
стання найкращих напрацювань досвіду ЄС.

Виклад основного матеріалу. Держав-
ний ветеринарний нагляд є важливою сфе-
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рою державно-управлінського впливу з ба-
гатьох причин – починаючи від реалізації 
державної функції по створенню безпечних 
умов життєдіяльності та закінчуючи виконан-
ням зобов’язань, взятих на себе Україною за 
міжнародно-правовими актами та договора-
ми, згоду на виконання яких дала Верховна 
Рада України, або учасником яких є держа-
ва Україна. Важливість нагляду у сфері ве-
теринарії та фітосанітарії пояснюється і тим, 
що продукція тваринного та рослинного по-
ходження займає на сьогодні левову частку 
у споживчому кошику населення будь-якої 
країни. Саме з цих позицій держава повин-
на постійно вдосконалювати систему заходів 
ветеринарного нагляду, однак вдосконален-
ня повинно ґрунтуватися і на низці принципів, 
ключовими з яких є раціоналізація ресурсно-
го забезпечення, деконцентрація та децен-
тралізація повноважень, дієвість та оператив-
ність заходів. Побудована на таких принципах 
система державного ветеринарного нагляду 
відповідатиме не лише вимогам ефективно-
го використання бюджетного фінансування в 
умовах його обмеженості, але і суттєво роз-
ширюватиме доступ приватного сектора у цю 
сферу, стимулюватиме державно-приватне 
партнерство, що, у свою чергу, зменшувати-
ме корупційні прояви у системі. 

Власне сама потреба реформування дер-
жавного ветеринарного нагляду виходить із 
декількох причин:

– інтеграція України в єдиний європей-
ський ринок, що вимагає побудови системи 
державного управління, виходячи із вимог та 
стандартів запроваджених в ЄС;

– інтенсифікація міжнародної торговель-
ної діяльності України на нових ринках, що 
вимагає нового рівня якості ветеринарного 
нагляду з метою забезпечення високої якості 
вітчизняної продовольчої продукції;

– перебудова системи державного управ-
ління з метою подолання корупційних проявів, 
що є необхідною передумовою для подаль-
шої інтеграції України в ЄС;

– необхідність інтенсифікації господар-
ських відносин з приводу виробництва та 
продажу продовольчої продукції тваринного 
походження, що може бути забезпечено шля-
хом скорочення контрольно-наглядових про-
цедур за умови підвищення рівня їх якості. 

Отже, державний ветеринарний нагляд є 
сферою державно-управлінського впливу, 
яка потребує реформування, при цьому вихо-
дячи з загальної парадигми самого концепту 
«нагляд». 

Так, як зазначає Ю.П Битяк, «нагляд має 
на меті виявлення і попередження правопо-
рушень, усунення їхніх наслідків і притягнення 
винних до відповідальності, без права втруча-
тися в оперативну та господарську діяльність 
піднаглядних об’єктів, зміни чи скасування 
актів управління» [1, с. 224]. Фактично, наг-
ляд – це безперервна активність державних 
органів у тій чи іншій сфері з метою вияв-
лення відхилень у діяльності суб’єктів госпо-
дарювання від встановлених законодавчо 
визначених процедур з метою запобігання 
негативним наслідкам для економічного жит-
тя країни. 

Відповідно ж до Закону України «Про ве-
теринарну медицину» державний ветери-
нарно-санітарний нагляд – це функції, що 
виконуються державними інспекторами вете-
ринарної медицини та/або уповноваженими 
лікарями ветеринарної медицини і полягають 
у періодичній перевірці дотримання вимог 
чинного законодавства у галузі ветеринарної 
медицини [2]. Тобто законодавець визначає, 
що державний ветеринарний нагляд – це 
функція посадових осіб та відповідних дер-
жавних інстанцій з моніторингу стану дотри-
мання законодавства у сфері ветеринарної 
медицини.

Загалом аналіз наведеної законодавчої 
дефініції дає змогу встановити, що система 
державного ветеринарного нагляду пред-
ставлена двома складовими: 

– інституційною підсистемою, яка пред-
ставлена сукупністю уповноважених держа-
вою органів та інституцій, а також державни-
ми службовцями, що покликані виконувати 
функцію держави в означеній сфері;

– організаційним механізмом, який розкри-
вається через сукупність процедур та функ-
цій, що реалізуються безпосередньо елемен-
тами інституційної підсистеми та спрямовані 
на виконання цілей державного ветеринарно-
го нагляду. 

Обидві складові забезпечуються відповід-
ною нормативно-правовою базою, що скла-
дається із сукупності законодавчих та підза-
конних нормативно-правових актів, сфера дії 
яких прямо або опосередковано стосується 
забезпечення практичної реалізації держав-
ного ветеринарного нагляду. До таких нор-
мативно-правових актів доцільно віднести 
зокрема:

– Закон України «Про ветеринарну меди-
цину» від 25.06.1992 № 2498-XII, який визна-
чає загальні засади організації функціонуван-
ня органів ветеринарної медицини в Україні, 
функції, механізми та засоби реалізації дер-
жавної політики у сфері ветеринарної меди-
цини [2];

– Закон України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчо-
вих продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР, 
яким «регулюються відносини між органами 
виконавчої влади, операторами ринку хар-
чових продуктів та споживачами харчових 
продуктів і визначає порядок забезпечен-
ня безпечності та окремих показників якості 
харчових продуктів, що виробляються, пере-
бувають в обігу, ввозяться (пересилаються) 
на митну територію України та/або вивозять-
ся (пересилаються) з неї» [6];

– Указ Президента України «Про затвер-
дження Положення про Державну ветеринар-
ну та фітосанітарну службу України», яким 
закріплюється статус цієї служби, і зокрема 
визначається, що «Державна ветеринар-
на та фітосанітарна служба України (далі – 
Держветфітослужба України) є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якої 
спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра аграрної 
політики та продовольства України, входить 
до системи органів виконавчої влади і забез-
печує реалізацію державної політики у галузі 
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ветеринарної медицини, безпечності харчо-
вих продуктів, сферах карантину та захисту 
рослин, охорони прав на сорти рослин, дер-
жавного нагляду (контролю) за племінною 
справою у тваринництві» [4];

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про Державну 
службу України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів» 02.09.2015 р. 
№ 667 (далі – Постанова № 667), відповідно 
до якої «Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів (далі – Держпродспоживслужба) 
є центральним органом виконавчої влади, ді-
яльність якого спрямовується і координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України через Міністра 
аграрної політики та продовольства та який 
реалізує державну політику у галузі ветери-
нарної медицини, сферах безпечності та ок-
ремих показників якості харчових продуктів, 
карантину та захисту рослин, ідентифікації та 
реєстрації тварин тощо» [5];

– Наказ Головного державного інспек-
тора ветеринарної медицини України «Про 
затвердження Положення про державний 
ветеринарний нагляд та контроль за діяль-
ністю суб’єктів господарювання щодо забою 
тварин, перероблення, зберігання, транспор-

тування й реалізації продукції тваринного 
походження» № 45 від 01.09.2000 (далі – На-
каз № 45), яким зокрема визначається, що 
«Державний ветеринарно-санітарний нагляд 
та контроль за діяльністю суб’єктів господа-
рювання щодо забою тварин, перероблен-
ня, зберігання, транспортування й реалізації 
продукції тваринного походження (сировини, 
продовольчої сировини, продуктів, у тому 
числі харчових) здійснюються відповідно до 
законів України у сфері ветеринарної меди-
цини та безпеки і якості продуктів харчуван-
ня» [3].

Таким чином, можна зробити висновок, 
що наведені вище нормативно-правові акти 
визначають загальні засади та принципи 
здійснення державного ветеринарного нагля-
ду, але законодавець об’єднує в єдине ціле 
нагляд та контроль. Нами ж пропонується ці 
категорії розмежувати у силу того, що нагляд, 
як нами було встановлено вище – це функція 
постійного моніторингу, у той час як контроль 
є строковим і обмеженим у часі та прово-
диться із певною періодичністю. Крім того, 
важливо звернути увагу і на необхідність пе-
регляду Наказу № 45 у контексті інституцій-
ного забезпечення державного ветеринарно-
го нагляду. Відповідно до п. 1.2 Наказу № 45 

Рис. 1. Інституційна складова державного 
ветеринарного нагляду

*-Розроблено автором.
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його здійснюють органи державного управ-
ління, а саме Державний департамент ве-
теринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України. Однак на сьогодні у складі 
Мінагрополітики такого департаменту немає. 
Натомість функціонують дві спеціальні Дер-
жавні служби, які у різних обсягах виконують 
функції державного ветеринарного нагля-
ду. Загалом, говорячи про його інституційну 
складову доцільно представити її схематично 
наступним чином (рис. 1).

Таким чином, аналізуючи наведені вище 
нормативно-правові акти та враховуючи необ-
хідність раціонального використання держав-
них ресурсів та бюджетних коштів, можна 
прийти до логічного висновку стосовно до-
цільності об’єднання обох центральних орга-
нів виконавчої влади, що здійснюють функцію 
держави у сфері ветеринарного нагляду або 
ж повністю відділити функцію ветеринарного 
нагляду від Держпродспоживслужби. Остан-
нє вбачається більш практичним з точки зору 
неповного обсягу завдань та функцій, що 
покладені державою на Держпродспожив-
службу. Саме тому, такі напрямки реалізації 
державної політики як у галузях: ветеринар-
ної медицини; карантину та захисту рослин; 
ідентифікації та реєстрації тварин; ринкового 
нагляду у межах сфери своєї відповідально-
сті, насінництва та розсадництва (у частині 
сертифікації насіння і садивного матеріалу), – 
які відповідно до п. 1 Постанови № 667 нале-
жать Держпродспоживслужбі, слід виключи-
ти із цього пункту, зокрема і тому, що вони 
входять у компетенцію Держветфітослужби 
України.

Таке остаточне розмежування дасть змогу:
– по-перше, чітко визначити центральний 

орган виконавчої влади, який повністю одно-
осібно відповідає за реалізацію державного 
ветеринарного нагляду, що суттєво підви-
щить ефективність та дієвість такого нагляду;

– по-друге, створити єдиний центр при-
йняття рішень та відповідальності за держав-
ним ветеринарним наглядом;

– по-третє, дасть змогу сконцентрува-
ти в єдиній установі функції з притягнення 
до відповідальності винних за порушення 
законодавства у сфері ветеринарної медици-
ни, попередження епізоотій тощо. 

Що ж стосується організаційної підсис-
теми державного ветеринарного нагляду, 
то тут слід звернути увагу, що відповідно до 
Положення про Державну ветеринарну та фі-
тосанітарну службу України, затвердженого 
Указом Президента України від 13.04.2011 
№ 464/2011 проведення «державного вете-
ринарно-санітарного нагляду за здоров’ям 
тварин, безпечністю та якістю всіх харчових 
продуктів, неїстівних продуктів тваринного 
походження, кормів та інших товарів, охоро-
ни території України від занесення збудни-
ків особливо небезпечних хвороб» [4] є од-
ним з основних завдань Держветфітослужби  
України.

Крім того, аналіз наведеного вище Указу 
Президента України дає змогу виокремити 
низку більш деталізованих повноважень Дер-
жветфітослужби України саме у сфері дер-
жавного ветеринарного нагляду, а саме: 

– «розробка пропозицій щодо формуван-
ня державної політики у галузі ветеринарної 
медицини, нагляду за племінною справою у 
тваринництві;

– реалізація ветеринарно-санітарних за-
ходів, заходів з метою охорони території 
України від занесення особливо небезпечних 
збудників хвороб, включених до списку МЕБ, 
з територій інших держав або карантинних 
зон; 

– аналіз причини виникнення інфекційних 
та інших хвороб, недугів тварин і розробка 
рекомендацій щодо їх ліквідації та профілак-
тики;

Таблиця 1
Деталізація, призначення та зміст основних напрямів 

здійснення державного ветеринарного нагляду у відповідності 
до норм Закону України «Про ветеринарну медицину» [2]

Сфера та напрям державного  
ветеринарного нагляду

Зміст напряму та деталізація організаційного  
механізму його здійснення

Державний ветеринарно-санітарний 
контроль та нагляд за переміщенням 
тварин (ст. 15 Закону)

контроль дотримання вимог щодо ідентифікації, обігу та перемі-
щення тварин, включаючи ветеринарні документи, які вимагаються 
при переміщенні чи транспортуванні тварин 

Державний ветеринарно-санітарний контроль 
та нагляд на ринках (ст. 16 Закону)

здійснюється на всіх ринках, де організовано  
продаж живих тварин і продуктів тваринного походження

Державний контроль та нагляд за 
безпечністю і якістю ветеринарних 
препаратів, субстанцій та засобів 
ветеринарної медицини (ст. 17 Закону)

передбачає здійснення організаційних і правових заходів, 
спрямованих на забезпечення дотримання юридичними та 
фізичними особами вимог і відповідних ветеринарно-санітарних 
заходів та технічних регламентів;
включає реєстрацію ветеринарних препаратів; ліцензування та 
атестацію суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво або 
обіг ветеринарних препаратів; інспектування суб’єктів ліцензування 
щодо дотримання ними ліцензійних вимог; сертифікацію на 
відповідність вимогам належної виробничої практики тощо

Державний ветеринарно-санітарний 
контроль та нагляд на державному кордоні 
України та транспорті (ст. 18 Закону)

здійснюється у разі ввезення на митну територію України, вивезення 
за межі митної території України об’єктів державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду за всіма видами транспорту

Державний ветеринарно-санітарний 
контроль та нагляд під час полювання  
(ст. 19 Закону)

передбачає проведення обов’язкового епізоотичного обстеження 
мисливських угідь перед відкриттям сезону полювання 
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– забезпечення режиму карантину у 
разі виникнення заразних хвороб тварин, 
виконання карантинних та інших ветеринар-
но-санітарних заходів в інфікованій та бу-
ферній зонах, а у разі необхідності – у зоні 
спостереження;

– визначення ветеринарно-санітарного 
статусу України та відповідних зон у межах 
її території, ветеринарно-санітарний стан по-
тужностей (об’єктів), що використовуються 
для виробництва товарів;

– організація роботи з проведення аналі-
зу ризику та здійснення управлінням ризиком 
хвороб тварин тощо» [4].

Стосовно основних засад реалізації Дер-
жветфітослужбою України покладених на 
неї функцій слід зауважити на тому, що За-
кон України «Про ветеринарну медицину» 
закріплює основні категорії посадових осіб, 
які здійснюють державний ветеринарно-са-
нітарний нагляд, а також визначає права та 
обов’язки державних інспекторів ветеринар-
ної медицини, які здійснюють державний ве-
теринарний нагляд. 

Окремо слід звернути увагу на те, що Закон 
України «Про ветеринарну медицину» (далі – 
Закон) визначає і основні напрямки та сфери 
державного ветеринарного нагляду (табл. 1).

Сам організаційний механізм державного 
ветеринарного нагляду відповідно до Наказу 
№ 45 розкривається через діяльність дер-
жавних інспекторів ветеринарної медицини 
районів, міст, міст Києва і Севастополя, об-
ластей, Автономної Республіки Крим. Вони 
організовують та координують діяльність 
служб ветеринарної медицини підприємств 
та організацій незалежно від форми влас-
ності та здійснюють постійний моніторинг 
епізоотичної ситуації, стану якості продук-
тів тваринного походження, умов утримання 
та процесу перероблення тварин тощо. При 
цьому такий моніторинг здійснюється як у 
лабораторних умовах, так і на підприємствах 
з метою обстеження та виявлення можливих 
ризикогенних факторів тощо. 

Разом з тим, аналізуючи норми Наказу  
№ 45 можна прийти до висновку, що меха-
нізм контролю невіддільний від механізму 
моніторингу. Насправді така ситуація суттєво 
зменшує ефективність контрольних та нагля-
дових заходів, оскільки втрачається та опера-
тивність, яка притаманна нагляду, як окремій 
функції державного управління. 

Крім того, поєднуючи організаційні, коор-
динаційні та контрольні функції державні ін-
спектори ветеринарної медицини замикають 
на собі великий обсяг повноважень, не при-
таманних наглядовій інстанції. Вирішення та-
кої проблеми відбувається шляхом залучення 
державних та недержавних експертних орга-
нізацій та установ, які проводять лаборатор-
ні обстеження та дослідження зразків тканин 
тварин та продукції тваринного походження, 
відібраних державними інспекторами вете-
ринарної медицини. Таким чином, наглядова 
функція цих інспекторів зводиться лише до 
перевірки умов тримання, забою, перероб-
ки тощо тварин, а також у дотриманні вимог 
при відбиранні зразків біологічного матеріалу 
тварин тощо. 

При цьому, враховуючи обов’язковість 
отримання суб’єктами господарювання сер-
тифікатів, підтверджень та інших дозвільних 
документів на продаж, постачання чи експорт 
продукції тваринного походження або самих 
тварин, то доцільно мінімізувати витрати дер-
жавного бюджету на забезпечення діяльності 
найнижчого рівня ієрархії державних інспек-
торів ветеринарної медицини запропонував-
ши районування регіонів і створення відпо-
відних ветеринарних округів, до складу яких 
би входили декілька районів або декілька 
об’єднаних територіальних громад на субре-
гіональному рівні. У свою чергу процес від-
бирання зразків біологічного матеріалу тва-
рин та їх лабораторне обстеження доцільно 
передати на рівень сертифікованих суб’єктів 
державної або недержавної форми власності, 
послуги яких оплачувалися би безпосеред-
ньо суб’єктами господарювання. 

Висновки. Підсумовуючи результати 
дослідження сутності та змісту державно-
го ветеринарного нагляду доцільно зробити 
наступні висновки:

По-перше, державний ветеринарний наг-
ляд – це специфічна функція держави у сфе-
рі ветеринарної медицини, яка реалізується 
через інституційну та організаційну підсисте-
му відповідної системи державного ветери-
нарного нагляду. Так, інституційну складову 
становлять органи державного управління на 
рівні центральних органів виконавчої влади, 
що підпорядковуються, зокрема, Мінагропо-
літики України: Держветфітослужбою України 
та Держпродспоживслужбою. У свою чергу, 
на рівні регіонів та окремих територій, функ-
ції державного ветеринарного нагляду реа-
лізовуються їх структурними підрозділами та 
державними інспекторами ветеринарної ме-
дицини й уповноваженими лікарями ветери-
нарної медицини.

По-друге, доведено необхідність опти-
мізувати склад державних органів у сфері 
державного ветеринарного нагляду шляхом 
передачі всіх повноважень в означеній сфері 
від Держпродспоживслужби до Держветфі-
тослужби України. Така концентрація функцій 
дасть змогу більш ефективно розробляти та 
впроваджувати функції державного ветери-
нарного нагляду на практиці.

По-третє, сучасний стан організаційного 
механізму реалізації державного ветеринар-
ного нагляду полягає у постійному, але ви-
бірковому, оперативному моніторингу стану 
умов утримання тварин, поводження з ними, 
а також дослідження та експертизи біологіч-
них зразків та тканин тварин, умов забою та 
переробки тощо. При цьому встановлено, що 
держава не розділяє на практиці контрольні 
та наглядові функції, поєднуючи їх, що посла-
блює ефективність таких заходів у силу різно-
сті природи контролю та нагляду як окремих 
державно-управлінських функцій. 

Саме тому з метою оптимізації функції 
державного ветеринарного нагляду пропо-
нується: по-перше, розмежувати наглядові 
та моніторингові функції (що здійснюються 
постійно) від функцій контролю, який здійс-
нюється вибірково та з певними проміжка-
ми часу. По-друге, пропонується збільши-
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ти районування територій відповідальності 
структурних підрозділів Держветфітослужби 
України та державних інспекторів ветеринар-
ної медицини й уповноважених лікарів ве-
теринарної медицини, створивши на субре-
гіональному рівні ветеринарні округи, які б 
містили декілька районів або декілька об’єд-
наних територіальних громад. 

По-третє, пропонується передати повнова-
ження з відбору та лабораторних досліджень 
за якістю продукції тваринного походження 
до спеціалізованих державних або приватних 
установ та організацій, концентрувавши за 
Держветфітослужбою України повноваження 
з моніторингу дотримання законодавства у 
сфері ветеринарної медицини та дотримання 
умов і вимог до процедури вказаного вище 
відбору і лабораторного обстеження. Крім 
того, за Держветфітослужбою України необ-
хідно залишити повноваження по нагляду за 
умовами утримання тварин, їх забою та пе-
рероблення, а також повноваження у сфері 
дослідження епізоотичної ситуації і виконання 
режимних (у тому числі карантинних) заходів. 

Ці заходи суттєво підвищать ефективність 
і оперативність державного ветеринарного 
нагляду, дадуть змогу оптимізувати витра-
ти державних, зокрема бюджетних ресурсів, 

на утримання інституційної підсистеми його 
проведення.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Адміністративне право України : [підруч. для юрид. ву-

зів і фак.] / за ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2000. – 520 с.
2. Про ветеринарну медицину : Закон України від 

25.06.1992 № 2498-XII. [Електронний ресурс] – Режим досту-
пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2498-12/. 

3. Про затвердження Положення про державний ветери-
нарний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господа-
рювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, тран-
спортування й реалізації продукції тваринного походження : 
Наказ Головного державного інспектору ветеринарної меди-
цини України № 45 від 01.09.2000. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0760-00.

4. Про затвердження Положення про Державну ветери-
нарну та фітосанітарну службу України : Указ Президента 
України від 13.04.2011 № 464/2011. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/464/2011.

5. Про затвердження Положення про Державну служ-
бу України з питань безпечності харчових продуктів та за-
хисту споживачів : Постанова Кабінету Міністрів України 
02.09.2015 р. № 667. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/464/2011.

6. Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 
№ 771/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр/.



Наукове видання

НАУКОВИЙ ВІСНИК
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Збірник наукових праць

Серія ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

Випуск 4
Том 1

Коректура – Н.С. Ігнатова 

Комп’ютерна верстка – Н.С. Кузнєцова

Формат 64x90/8. Гарнітура Pragmatica.
Папір офсет. Цифровий друк. Ум.-друк. арк. 18,83.

Замов. № 28/18. Наклад 300 прим.

Видавничий дім «Гельветика»
73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105.

Телефон +38 (0552) 39-95-80
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 4392 від 20.08.2012 р.


